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Voorwoord

De welstandsnota bevat beleidsregels met welstandscriteria en welstandskaders, op grond
waarvan adviezen worden gegeven. Deze beleidsregels zijn een gevolg van de wijziging
van de Woningwet die 1 januari 2003 in werking is getreden. Vanaf dat tijdstip - of uiterlijk
na afloop van de overgangstermijn op 1 juli 2004 - is advisering door een welstandscommissie wettelijk alleen nog toegestaan op basis van welstandscriteria die tevoren door de
gemeenteraad zijn vastgesteld.
Met het doorzichtiger maken van de welstandsadvisering wordt tegemoet gekomen aan de
maatschappelijke wens om de welstandscommissie te laten adviseren aan de hand van
objectieve en zo concreet mogelijke criteria. Deze moeten vooraf openbaar zijn gemaakt;
iedereen moet zich ervan op de hoogte kunnen stellen. De wetgever heeft overigens niet
de bedoeling de advisering te veranderen of te beperken.
De welstandsnota geeft kaders aan, waarmee de architectonische kwaliteit getoetst kan
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worden zonder stedenbouwkundige ontwikkelingen te beperken. De nota doet dit door
criteria en toetsingskaders te geven voor het uiterlijk van bouwplannen, zonder in te gaan
op stedenbouwkundige aspecten van een ontwerp.
Door het expliciet duidelijk maken van kwaliteiten kan het lijken dat de nota het risico in
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zich draagt ontwikkelingen in de stad te beperken. Dat is geenszins de bedoeling.
De nota omschrijft de kwaliteit van de stad met als uitgangspunt ruimte te bieden voor
ontwikkelingen die deze kwaliteit benutten. Veranderingen en ontwikkelingen komen voort
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uit stedenbouwkundige visies en bestemmingsplannen. De nota volgt de uitgangspunten
die hieruit naar voren komen en levert een middel om de kwaliteit van vernieuwingen te
toetsen.
De methodiek die in deze Haagse welstandsnota wordt gebruikt, gaat uit van een klantgerichte en klantvriendelijke benadering.
Gaat het om burgers die hun woning willen aanpassen, dan gaan de criteria zo duidelijk
mogelijk in op alle aspecten die bij zo’n advisering worden betrokken.
Enig abstractieniveau kan hierbij helaas niet worden vermeden. Het gaat immers niet om
bestemmingsplanvoorschriften, waarin met maten en percentages de mogelijkheden
kunnen worden omschreven. Bij de welstandsadvisering gaat het om verhoudingen en
passendheid, begrippen die niet eenvoudig in heel concreet geformuleerde criteria zijn te
vangen. Op zichzelf is dit geen bezwaar, omdat in de dagelijkse welstandspraktijk blijkt dat
de aanvragers zeer wel uit de voeten kunnen met deze begrippen.
Ook op een hoger schaalniveau, bij de grotere bouwplannen in de bestaande stedenbouwkundige omgeving, speelt de klantgerichtheid een grote rol. In dit geval zijn de aanvragers
meestal professionals die gewend zijn op een andere manier met de materie om te gaan.
Bij deze categorie bouwplannen wordt daarom meer vrijheid gelaten voor de creatieve
inbreng van de architect. Door de welstandsadvisering in kaders te vatten is er, binnen de

kenmerken van de bestaande omgeving, voldoende speelruimte om een levendige,
steeds veranderende stad mogelijk te maken. Hiermee wordt voorkomen dat de gemeente
voor elke situatie een keurslijf aanbindt.
De welstandstoets is vast onderdeel van de procedure, waarmee een bouwvergunning
wordt aangevraagd. De welstandscommissie krijgt plannen pas voorgelegd, als is vastgesteld dat zij naar het oordeel van burgemeester en wethouders voldoen aan de
stedenbouwkundige randvoorwaarden (in bijvoorbeeld een bestemmingsplan of stedenbouwkundige visie). De commissie beoordeelt in dat geval de architectonische uitwerking
van een voorstel, en of het voorstel past in de omgeving. In deze nota wordt nadrukkelijk
aangegeven met welke overwegingen of criteria de welstandstoets wordt uitgevoerd.

In de voor u liggende uitgave vindt u de volgende onderwerpen:
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De opzet en structuur van de nota, en haar onderdelen worden hierin toegelicht
NOTA·blad 2·04

Deel II Beoordelingskaders en criteria
Hierin worden achtereenvolgens de toetsingskaders en criteria gegeven
van Specifieke criteria en het Algemeen toetsingskader

Deel III
geeft ten slotte een aantal bijlagen die betrekking hebben op welstand in Den Haag
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Handleiding Welstandsnota

De welstandsnota geeft criteria voor alle bouwinitiatieven die bouwvergunningplichtig zijn.
Om recht te doen aan het schaalniveau van de verschillende initiatieven en het welstandsbeleid overzichtelijk te houden, zijn de criteria ingedeeld per soort bouwwerk.
Allereerst is er een scheiding aangebracht tussen bouwen in de bestaande gebouwde
omgeving en bouwen in een nieuw te ontwikkelen gebied. Dat nieuwe gebied kan buiten de
bestaande stad liggen (bijvoorbeeld een uitbreidingswijk) of een verandering zijn van een
bestaand stadsdeel (bijvoorbeeld de herontwikkeling van een bedrijventerrein tot woonbuurt).
Bouwen in de bestaande stad wordt getoetst aan het Beheerbeleid, bouwen in nieuwe
gebieden aan Ontwikkelingsbeleid.

Beheerbeleid
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De initiatieven in de bestaande stad verschillen van kleine veranderingen aan gevels tot het
herbouwen van (delen van) bouwblokken binnen de bestaande structuur.
Kleine en veel voorkomende bouwwerken krijgen in het onderdeel ‘Specifieke criteria’ per
soort bouwwerk toegespitste toetsingscriteria. Deze zijn ook nog eens zeer concreet; ze
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geven in de meeste gevallen precies aan, wanneer een plan voldoet aan redelijke eisen van
welstand.
Alle andere bouwwerken, de middelgrote bouwplannen en zaken die minder vaak voorkomen,
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worden getoetst met het ‘Algemeen toetsingskader’.

Specifieke criteria
Voor wijzigingen aan bestaande gevels is er het onderdeel ‘Het verzorgde gevelbeeld van
Den Haag’. De oorspronkelijke situatie en de architectuurstijlen bepalen de mogelijkheden bij
veranderingen. De criteria geven aan hoeveel ruimte er is ten opzichte van de oorspronkelijke
situatie.
Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag is uitgegeven in aparte deelnota’s die telkens een
cluster van wijken beschrijven en van criteria voorzien.
Bouwwerken rondom bestaande bebouwing, zoals aanbouwen, tuinschuren en dakkapellen,
worden apart behandeld in de ‘Objectgerichte criteria’. Per initiatief wordt een rij voorwaarden opgesomd, waaraan een plan welstandshalve moet voldoen.
In ‘Thematisch beleid’ wordt de behandeling van veel voorkomende, maar minder eenvoudige
bouwwerken uiteengezet. Er is beleid zowel voor het vormgeven van extra bouwlagen op
bestaande bebouwing, als voor het plaatsen van reclame-uitingen.

Algemeen toetsingskader
Alle bouwwerken in de bestaande stad die niet onder de Specifieke criteria vallen, worden
getoetst aan de hand van het Algemeen toetsingskader.
De toets bestaat uit twee onderdelen. Het toetsen van de kwaliteit van het plan zelf en het
toetsen van het plan in relatie tot zijn omgeving. Voor de toets op plankwaliteit zijn er
‘Algemene architectuurcriteria’. Voor de toets op de inpassing worden de kenmerken van de
omgeving beschreven in tien verschillende ‘Karaktergebieden’. De karaktergebieden
bestrijken heel Den Haag en zijn ingedeeld op basis van de architectonische en stedenbouwkundige ontwikkeling en kenmerken van de stad.

Ontwikkelingsbeleid
DE

De toets van bouwplannen in een nieuwe omgeving kan in veel gevallen niet gebeuren aan
de hand van de bestaande karakteristiek. Bij de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in een

WELSTANDS
NOTA VAN
DEN HAAG

voormalig weidegebied bijvoorbeeld is de toets aan de bestaande omgeving niet mogelijk.
Daarom kan het gemeentebestuur toetsingskaders formuleren die uitgaan van een nieuwe
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karakteristiek, een nieuwe sfeer voor de betreffende omgeving. Die toetsingskaders of
criteria worden vastgelegd in het ‘Ontwikkelingskader’; ze vloeien voort uit de stedenbouwkundige randvoorwaarden die aan een nieuwe ontwikkeling worden gesteld.
Ontwikkelingsbeleid is niet altijd noodzakelijk. Het is een middel dat de gemeente kan
gebruiken om bouwontwikkelingen te sturen of, om ten opzichte van het Beheerbeleid meer
ruimte te bieden. Omdat het Beheerbeleid uitgaat van het bestaande beeld van de stad kan
het nuttig zijn om bij vernieuwingen in de stad een toetsingskader te formuleren dat aansluit
op dat nieuwe beeld.
Bij de herontwikkeling van een bestaande woonwijk bijvoorbeeld kan de nieuwbouw worden
getoetst in relatie tot het oorspronkelijke beeld, maar er kan ook gekozen worden voor een
verandering in het bestaande beeld. In dat geval is wel een Ontwikkelingskader nodig.
Een Ontwikkelingskader is ook een praktisch middel om de ontwikkeling van een structuur in
de bestaande stad te toetsen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van nieuwe
infrastructuur.
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Doel van de welstandsnota

De welstandsnota heeft als belangrijkste doel duidelijkheid te scheppen over de inhoud
van de welstandstoets. Daarmee wordt rechtszekerheid verschaft aan initiatiefnemers of
ontwerpers. Zij kunnen immers al bij het begin van een ontwikkeling of planvorming inzage
krijgen in de welstandseisen die aan een plan worden gesteld.
In de Haagse welstandsnota is ervoor gekozen in bepaalde gevallen concrete, specifieke
criteria op te stellen. Waar de nota meer ruimte laat - of waar dit noodzakelijk wordt geacht
voor een gezonde ontwikkeling van de stad - ligt het accent meer op het informeren over
de inhoud van de welstandstoets en op het afbakenen daarvan. Bij deze categorie, de
middelgrote en grote bouwplannen, is dit noodzakelijk om stedelijke vernieuwing niet te
belemmeren.
Kortom, de welstandsnota is niet alleen afgestemd op het hele scala aan bouwinitiatieven dat
aan een welstandstoets wordt onderworpen. De nota is ook bedoeld om de verschillende
doelgroepen in de stad goed te informeren.
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Doel

Gevolgen Woningwet 2003

Verantwoording
In artikel 12a lid 1 Woningwet 2003 ‘stelt de gemeenteraad een welstandsnota vast,
inhoudende beleidsregels, waarin in ieder geval de criteria zijn opgenomen die burgemeester
en wethouders toepassen bij hun beoordeling:
A

of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, waarop de aanvraag om
bouwvergunning betrekking heeft, in strijd zijn met redelijke eisen van welstand;

B

of het uiterlijk van een bouwwerk of standplaats, zowel op zichzelf als in verband met
de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in ernstige mate in strijd is met
redelijke eisen van welstand’.

De welstandsnota van Den Haag is op 12 februari 2004 vastgesteld door de gemeenteraad.
De nota treedt in werking per 28 mei 2004 en geldt voor het gehele grondgebied van de
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Het welstandstoezicht procedureel
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Het welstandstoezicht bestaat uit adviezen die de welstands- en monumentencommissie
uitbrengt aan het college van burgemeester en wethouders over aanvragen om bouwvergunning. De commissie houdt daartoe wekelijks openbare vergaderingen.
Onder de Woningwet van 2003 is deze vorm van welstandstoezicht echter niet meer vanzelfsprekend. Welstandsadvisering (met de juridische gevolgen als bedoeld in artikel 44
Woningwet) is formeel alleen nog mogelijk op basis van een door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota. Deze nota bevat de kaders, waarbinnen het welstandstoezicht moet
plaatsvinden. Maar ook de criteria die zowel gebieden als objecten betreffen (de zogenaamde gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria).
De Woningwet regelt voorts uitdrukkelijk in welke gevallen een bouwaanvraag valt onder de
reguliere of de lichte vergunningplicht en wanneer er sprake is van vergunningsvrij bouwen.
In het laatste geval verbindt de wetgever daaraan de consequentie dat er ook geen
welstandsadvies is vereist. Reguliere bouwvergunningsaanvragen worden aan de welstandsen monumentencommissie voorgelegd. Voor lichte bouwvergunningsaanvragen bepaalt de
Woningwet dat burgemeester en wethouders een welstandsadvies geven. (In de praktijk zal
dit worden gedaan door een daarvoor aangewezen ambtenaar). Burgemeester en wethouders
kunnen er echter voor kiezen om zulke plannen niet ‘zelf’ te beoordelen, maar door de
welstands- en monumentencommissie te laten behandelen.

Gevolgen
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Wettelijke kaders
De Woningwet eist dan wel een welstandsnota, maar geeft niet precies aan hoe die er wat
betreft vorm en inhoud uit moet zien. Er wordt veel vrijheid gelaten, waarmee duidelijk is dat
welstandsbeleid toch primair een decentrale verantwoordelijkheid is. De wet biedt voorts
geen juridische basis voor welstandstoezicht op andere zaken dan bouwwerken.
De criteria moeten in de welstandsnota centraal staan, volgens de bedoeling van de wetgever. Dat kan als algemene criteria of - meer toegespitst - objectgerichte criteria.
Vooral de objectgerichte criteria moeten zo duidelijk mogelijk worden geformuleerd. Daarbij
geldt een beperking, zoals is opgenomen in artikel 12 lid 3 Woningwet. Dit artikel regelt de
relatie tussen het bestemmingsplan en de welstandsnota.
In het geval de welstandscriteria strijdig zijn met de bepalingen in een bestemmingsplan zijn
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de welstandscriteria niet van toepassing. Het is dus zaak dat bestemmingsplannen voor wat
betreft de stedenbouwkundige bebouwingsmogelijkheden een zo sluitend mogelijke regeling
bevatten.
In de nota zullen tussen de gebiedsgerichte kaders en bestemmingsplannen geen strijd-
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punten ontstaan, omdat de opzet uitgaat van algemene, gebiedsgerichte welstandscriteria.
Het welstandsregime volgt zo de vastgestelde stedenbouwkundige koers.
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Bij de objectgerichte criteria zal een strijdigheid als bedoeld in artikel 12 lid 3 Woningwet ook
niet snel optreden. Deze criteria richten zich namelijk, in aanvulling op de bebouwingsmogelijkheden in de bestemmingsplannen, op welstandsaspecten. Het gaat daarbij om de relatie
met het hoofdgebouw, de relatie met de verdiepingshoogte, afleesbaarheid en zaken als
materialisatie, detaillering, kleurstelling en verhoudingen.
Het criterium ‘behoud van doorzicht’ geldt in aanvulling op de bebouwingsmogelijkheden en
bebouwingspercentages in bestemmingsplannen.
De welstandsnota bevat geen ‘hardheidsclausule’. De nota geeft algemene beleidsregels, wat
bestuursrechtelijk (artikel 4.84 Algemene wet bestuursrecht) betekent dat burgemeester en
wethouders overeenkomstig deze beleidsregels dienen te handelen. Als deze toepassing
voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die door bijzondere omstandigheden onevenredig zijn ten opzichte van het doel dat de beleidsregel dient, dan kan daarvan
worden afgeweken.
Om de beleidsregels in de welstandsnota een juridische onderbouwing te geven, moet de
nota een formele inspraakprocedure doorlopen. In de maanden september en augustus 2003
is daarom een breed opgezet inspraaktraject gevolgd. Naast de gebruikelijke formele
publicaties is de concept-welstandsnota in een aantal redactionele artikelen toegelicht. Per

stadsdeel zijn inloopdagen georganiseerd. In de bijlage zijn de inspraakresultaten opgenomen
en per onderwerp becommentarieerd. In het raadsvoorstel is vervolgens aangegeven op
welke punten de inspraak heeft geleid tot aanpassingen van de nota.

Relatie welstandstoezicht met het vergunningstelsel
De wijziging van de Woningwet heeft naast de opdracht tot een doorzichtiger welstandstoezicht ook een vereenvoudigd vergunningstelsel ingevoerd. De ingewikkelde meldingsplicht is
komen te vervallen; deze groep bouwplannen is nu verdeeld over het vergunningsvrije
segment en de licht vergunningplichtige bouwwerken. De wetgever heeft de termijnen
verkort, waardoor het proces (de verschillende fasen die een plan moet doorlopen) meer
onder tijdsdruk is komen te staan.
Vergunningsvrij bouwen was - en is - welstandvrij. Voor de vergunningplichtige bouwplannen
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geldt onverkort dat zij moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand. Als een bouwplan
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getoetst aan onder meer bestemmingsplan, bouwverordening en bouwbesluit en vervolgens
voorgelegd aan de welstands- en monumentencommissie. In de welstandsnota is voor elk
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soort bouwplan een beoordelingskader opgenomen in de vorm van Specifieke criteria of het
Algemene toetsingkader. De welstandscommissie dient haar oordeel te baseren op dit
toetsingskader, dat op voorhand voor elke aanvrager ter beschikking ligt.
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Voor de kleinere bouwwerken rond woningen is het systeem eenvoudig gehouden. Uit een
oogpunt van welstandsadvisering is geen onderscheid gemaakt tussen vergunningsvrije, licht
vergunningplichtige en regulier vergunningplichtige bouwwerken, omdat de kleine verschillen
die een aanvraag net in de ene of de andere categorie doen belanden voor de architectonische opgave geen verschil maken. Voor vergunningsvrije bouwwerken geeft de nota dus wel
criteria die kunnen worden gebruikt bij het ontwerp.

De status van het welstandsadvies
Ook in de gewijzigde Woningwet is het ‘in strijd zijn met redelijke eisen van welstand’
gehandhaafd als weigeringsgrond voor een bouwvergunning. Daarmee heeft het advies van
de commissie niet aan kracht ingeboet. Hoe (openbare vergadering) wordt geadviseerd en op
basis waarvan (welstandsnota) is in de Woningwet aangepast. In de welstandsnota legt de
gemeenteraad de richtlijnen vast voor de welstands- en monumentencommissie en tegelijk
voor de plannenmakers.
Onder de oude Woningwet kon het college van burgemeester en wethouders het advies van

de welstands- en monumentencommissie met een contrair advies passeren. In deze situatie is
op twee punten een wijziging en aanvulling gekomen. In artikel 44 lid 1d Woningwet is
bepaald, dat het college ondanks een negatief advies van de commissie niettemin een
vergunning kan verlenen. Door de juridische status van het advies dient dit echter steeds
gemotiveerd te gebeuren. Nieuw is het uitgangspunt dat dit niet meer hoeft te gebeuren op
basis van een contrair advies, maar dat dit kan op basis van andere zwaarwegende redenen.
Hiermee wordt ruimte gecreëerd tussen de commissie die adviseert en het college dat
beslist.
In de nieuwe Woningwet is er nadrukkelijk voor gekozen het welstandsbeleid in de vorm van
beleidsregels te gieten. Dit heeft een aantal voordelen. Door een set beleidsregels te kiezen,
wordt de gemeente niet verplicht een heel rigide welstandsbeleid te voeren. Beleidsregels
kennen immers interpretatiemogelijkheden en marges aan de onder én bovenkant. Als
hiervoor niet gekozen was, zou het welstandsbeleid in de vorm van voorschriften voor elke
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denkbare situatie een pasklare oplossing moeten bieden. Daarmee zouden de architectonische creativiteit en mogelijke ontwikkelingsrichtingen worden uitgesloten. Daarnaast is de
architectonische uitwerking van stedenbouwkundige opgaven geen optelsom.
´Welstand´ laat zich eenvoudigweg niet makkelijk vangen in concrete termen of getalsmatige
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definities; het blijft een abstract onderwerp.
Onder titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht is in artikel 4.84 bepaald, dat ‘er overeen-
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komstig de beleidsregels dient te worden gehandeld, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in
verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen’.
In bijzondere gevallen kan het college dus – altijd gemotiveerd - afwijken van de in deze
beleidsregels vervatte kaders en criteria. Het college kan dat doen op voorstel van de
welstands- en monumentencommissie, waarbij de commissie zal moeten motiveren waarom
de afwijking bij een bouwplan gerechtvaardigd is (bijvoorbeeld vanwege de kwalitatief hoge
architectonische uitwerking).

Relatie tussen stedenbouw en welstand
In Den Haag is nadrukkelijk een scheiding gemaakt tussen de rollen en bevoegdheden van
stedenbouw en welstand.
De Dienst Stedelijke Ontwikkeling verzorgt de ontwikkeling van stedenbouwkundige kaders.
Dat kan in de vorm van stedenbouwkundige programma’s van eisen, stedenbouwkundige
visies en/of plannen en in juridische kaders, zoals bestemmingsplannen. De welstandscommissie speelt geen andere rol in de ontwikkeling van de stedenbouwkundige vormgeving dan

dat zij over deze planontwikkeling wordt gehoord en daarop vanuit haar specifieke deskundigheid kan reageren.
Het welstandsbeleid brengt in deze taakverdeling geen verandering. De stedenbouwkundige
kaders, al dan niet met een juridische status, bepalen waar wat mag worden gebouwd. De
welstandsnota biedt het architectonische toetsingskader en bepaalt voor zover mogelijk, aan
welke criteria of kaders de uitwerking zal worden getoetst.
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Welstandsvrij

De Woningwet vermeldt in artikel 12 dat bouwwerken (...’het uiterlijk en de plaatsing van
een bouwwerk of standplaats, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan’...) niet in strijd mogen zijn met redelijke eisen van welstand.
Dit betekent dat alleen zaken die in de Woningwet bouwvergunningplichtig zijn, onder het
welstandstoezicht vallen.
Op die regel zijn vier uitzonderingen. Deze worden in het tweede lid van hetzelfde artikel
geregeld:

A
welstandsvrije gebieden: bouwwerken of standplaatsen die vallen in een gebied, waarvoor
door de gemeenteraad is besloten dat er geen redelijke eisen van welstand gelden (artikel 12
lid 2a Woningwet);
DE
WELSTANDS
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B
welstandsvrije bouwwerken: een categorie bouwwerken of standplaatsen, waarvoor de
gemeenteraad heeft besloten dat er geen redelijke eisen van welstand gelden (artikel 12 lid
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2b Woningwet);

C
Gevolgen

vergunningsvrij bouwen, als omschreven in artikel 43 Woningwet;

Woningwet 2003

D
bouwen met een tijdelijke bouwvergunning, als omschreven in artikel 45 lid 1 Woningwet.

bij A
De gemeenteraad kan welstandsvrije gebieden aanwijzen.
In deze gebieden vervalt de eis dat vergunningplichtige bouwwerken moeten voldoen aan
redelijke eisen van welstand. Dergelijke gebieden kunnen in de bestaande stad liggen, maar
kunnen ook onderdeel zijn van nieuwe stedenbouwkundige plannen.

bij C
Artikel 43 Woningwet regelt dat een aantal bouwwerken vergunningsvrij is.
Vergunningsvrij zijn bouwwerken die tot stand komen door een aanschrijving van burgemeester en wethouders, zaken die tot het gewone onderhoud behoren én zaken die als zodanig zijn omschreven in het Besluit vergunningsvrije bouwwerken en licht vergunningplichtige
bouwwerken.

Wat in de Woningwet niet vergunningplichtig is, hoeft niet te voldoen aan redelijke eisen van
welstand. Met andere woorden: is welstandsvrij.

bij D
In een tijdelijke bouwvergunning moet een termijn worden opgenomen, waarna de vergunning vervalt. Aan die tijdelijkheid stelt de Woningwet een maximum van vijf jaar.
In Den Haag is een bijzondere categorie bouwwerken, waarbij de tijdelijkheid tot drie weken
is beperkt. Dit is het geval bij reclame-uitingen (onderdeel van Thematisch beleid). Alleen als
een reclame-uiting voor drie weken wordt geplaatst, hoeft deze niet te voldoen aan redelijke
eisen van welstand.
Gelet op artikel 12 lid 2 Woningwet heeft de gemeenteraad besloten dat bouwwerken, die
onder de objectcriteria vallen en zich in gesloten binnengebieden bevinden, die niet onder
het rijksbeschermd stadsgezicht vallen, geen welstandstoezicht nodig hebben. Bouwwerken
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die hieraan voldoen en die bouwvergunningplichtig zijn, worden niet getoetst op welstand.
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Structuur en methodiek van de welstandsnota

Op de hierna volgende bladzijden is in schema’s de structuur van de welstandsnota
aangegeven. Daarop is te zien waar de verschillende bouwinitiatieven in de welstandsnota
zijn terug te vinden.

Beheerbeleid
Alle initiatieven in de bestaande gebouwde omgeving worden getoetst aan de hand van het
Beheerbeleid. Alle nieuwe gebieden, waar een nieuw stedelijk beeld moet ontstaan op basis
van een stedenbouwkundig plan, worden getoetst aan een nieuw te formuleren toetsingskader: het Ontwikkelingsbeleid.

Ontwikkelingsbeleid
DE
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Naast initiatieven in de bestaande stad zijn er ook stedenbouwkundige ontwikkelingen binnen of
buiten de stad mogelijk. Of er zijn visies op structurele ontwikkelingen, infrastructuur bijvoorbeeld. Uit beide kunnen bouwplannen voortvloeien. Bij deze groep plannen volgt de wel-
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standstoets niet uit de bestaande omgeving, maar is het toetsingskader een uitwerking van
het stedenbouwkundig plan. In de welstandsnota wordt zo’n toetsingskader omschreven als
een Ontwikkelingskader. Dit vertaalt het nieuwe beeld in richtlijnen voor de uitwerking van

Struktuur en
methodiek

bouwplannen en de toetsing daarvan.
Een Ontwikkelingskader wordt opgenomen in het stedenbouwkundig plan. Omdat
welstandscriteria of toetsingskaders alleen geldig zijn, als ze een formeel onderdeel van de
welstandsnota vormen, zullen de Ontwikkelingskaders na inspraak worden vastgesteld door
de gemeenteraad. Het raadsbesluit zal telkens worden toegevoegd aan de welstandsnota.

Structuur
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bijvoorbeeld. Uit beide kunnen bouwplannen voortvloeien.
Bij deze groep plannen volgt de welstandstoets niet uit de bestaande
omgeving, maar is het toetsingskader een uitwerking van het
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stedenbouwkundig plan. In de welstandsnota wordt zo’n toetsingskader

WELSTANDSNOTA

omschreven als een ‘ontwikkelingskader’. Dit vertaalt het nieuwe beeld
in richtlijnen voor de uitwerking van bouwplannen en de toetsing
daarvan.
Een ontwikkelingskader wordt opgenomen in het stedenbouwkundig
plan. Omdat welstandscriteria of toetsingskaders alleen geldig zijn, als
ze een formeel onderdeel van de welstandsnota vormen, zullen de
ontwikkelings-kaders na inspraak worden vastgesteld door de
gemeenteraad.
Het raadsbesluit zal telkens worden toegevoegd aan de welstandsnota.
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Regimes

Het Haagse Beheerbeleid kent twee verschillende manieren van welstandstoezicht.
Deze zogenaamde regimes zijn weergegeven in een kaart (zie kaartbeeld achterin):

Regulier
Dit is de stad, met uitzondering van de beschermde stadsgezichten;

Beschermde stadsgezichten
Dit zijn de stadsgezichten die na aanwijzing door het Rijk of door de gemeente worden
beschermd.
Een aparte vermelding en behandeling krijgen voorts de:

Groengebieden
DE
WELSTANDS
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De stad bezit een groot aantal groengebieden en ecologische structuren met een wijkoverstijgende waarde. De groene karakteristiek van de stad moet bewaard blijven. De groengebieden zijn aangegeven in het Groenbeleidsplan 1996-2000 en de Beleidsvisie Stedelijke
Ecologische Verbindingszones (1999).
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De status van een gebied heeft gevolgen voor de mogelijkheden van een bouwplan. In de
welstandsnota worden per onderdeel de gevolgen van de regimes voor het welstandstoezicht
Regimes

aangegeven. Hieronder volgt een toelichting op de uitgangspunten van de verschillende
gebieden.

Regulier (uitgezonderd de beschermde stadsgezichten)
Als er in de reguliere gebieden door bouwinitiatieven wijzigingen optreden, is daarbij het uitgangspunt dat de afzonderlijke stadsdelen een onderscheidende sfeer blijven behouden.
Een bouwplan moet daarnaast altijd met respect voor de bestaande omgeving en op een
overtuigende wijze worden ingevoegd. Het plan moet bovendien van zichzelf voldoende
kwaliteit hebben.
Een ontwerp zal rekening moeten houden met de dragers van het karakteristieke beeld van
de omgeving.
Een nieuw plan kan de kenmerken van die omgeving op een eigen manier interpreteren en
daarbij een eigen, onderscheidende kwaliteit zoeken. Dat betekent dat een ontwerp op
onderdelen in contrast kan zijn met de beeldkenmerken van het betreffende gebied. Het
ontwerp moet dan wel aantonen dat het plan zich desondanks voegt in de omgeving.
De dragers van het beeld worden benoemd en omschreven in de toetsingskaders en criteria.

Beschermde stadsgezichten
Een bouwplan in een zogenaamd beschermd stadsgezicht dient te leiden tot behoud of
versterking van de cultuurhistorische karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Een
ontwerp moet daarnaast van zichzelf voldoende kwaliteit hebben. In principe is het Algemene
Toetsingskader hét toetsingskader voor de beschermde stadsgezichten.
In de nota Bouwen en behouden in beschermde stadsgezichten is aangeduid dat binnen
bestaande beschermde stadsgezichten een nadere ordening wordt aangegeven. Een
onderscheid wordt gemaakt tussen hoogwaardige straatensembles (eerste orde), beeldondersteunende straatensembles (tweede orde) en afwijkende stedenbouwkundige structuren
(derde orde). In de betreffende bestemmingsplannen wordt deze ordening verwerkt. De
relatie met het welstandsbeleid is zodanig dat de bestemmingsplannen en de cultuurhistorische ordening die daarbinnen is aangegeven, regelen wat waar gebouwd mag worden. De
welstandsnota biedt de criteria en toetsingskaders, waaraan de invulling van deze steden-
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bouwkundige bepalingen wordt getoetst.
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In grote lijnen zegt de nota Bouwen en behouden in beschermde stadsgezichten dat in
hoogwaardige straatensembles, bij het wegvallen van een deel van de bebouwing, de nieuw-
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bouw in het gevelbeeld een kopie moet zijn van de oorspronkelijke situatie. In de straten van
de tweede orde dient een passende invulling te worden gemaakt in de sfeer en stijl van de
bestaande bebouwing.

EERSTE ORDE
Hoogwaardig straatensemble: oorspronkelijke uitvoering, detaillering en kwaliteit
In een eerste orde-straat bepalen de oorspronkelijke situatie, de vorm, de uitvoering en de
kwaliteit daarvan het kader, waarbinnen wordt beoordeeld. De welstandstoets gaat over de
mate van overeenkomst met de oorspronkelijke situatie. De welstands- en monumentencommissie toetst daarnaast de uitwerking van een bouwplan in relatie tot de bebouwing in de
omgeving.
De omgeving en de oorspronkelijke situatie zijn hiervoor het beoordelingskader (en niet de
kaders, zoals geformuleerd in het Algemeen toetsingskader van de welstandsnota).

TWEEDE ORDE
Beeldondersteunend straatensemble: vormkarakteristiek en kwaliteit van het beschermde
stadsgezicht.

Regimes

In tweede orde-straten is het behoud van de bestaande kwaliteit en vormkarakteristiek van
het beschermde stadsgezicht uitgangspunt. De welstands- en monumentencommissie moet
met dat uitgangspunt (kwaliteit en vorm) voor ogen, een voorstel op zijn eigen kwalitatieve
merites én op de relatie met de omgeving toetsen. De welstandsnota geeft in het Algemeen
toetsingskader hiervoor de bestaande kwaliteiten en vormkarakteristieken aan.

DERDE ORDE
Afwijkende stedenbouwkundige structuur: kwaliteitsniveau van het beschermde stadsgezicht.
Derde orde-straten wijken niet alleen in kwaliteit, maar vaak ook in structuur, architectuur
of typologie af van de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Nieuwe invullingen en
uitbreidingen zullen daarom worden getoetst op hun eigen kwaliteiten en op de relatie met
de omgeving, waarbij de kwaliteit van het beschermde stadsgezicht het referentiekader
DE
WELSTANDS

bepaalt. De welstandstoets gebeurt aan de hand van het Algemeen toetsingskader.
Een bouwinitiatief zal aansluiting moeten zoeken bij de hierin geschetste karakteristieken.
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Groengebieden en ecologische structuren
Het welstandstoezicht in de groene gebieden van Den Haag is erop gericht het groene

Regimes

en de natuurlijke of cultuurhistorische waarden van het groen te behouden of te versterken.
De gebiedsindeling is gebaseerd op de nota’s Groenbeleidsplan (1996) en Ontwikkelingsvisie
Ecologische structuren en stapstenen (1999).
De randen van een hoogwaardig groengebied kunnen in principe in een ander regime vallen,
of aan andere criteria onderhevig zijn dan het groengebied zelf. Omdat het belangrijk is dat
de randen kwalitatief aansluiten op dergelijke groengebieden, zullen ze ook moeten voldoen
aan de criteria voor groengebieden.
Een kaart met de welstandsregimes is achter in deze conceptnota bijgevoegd.

Welstandsnota en stedelijk beleid

In het bouwplanproces komt welstand na stedenbouw. Dat betekent dat de stedenbouw, in
bestemmingsplannen of stedenbouwkundige plannen, bepaalt wat en waar in de stad
gebouwd mag worden. Functies, volumes en verkaveling zijn stedenbouwkundige aspecten.
De uitwerking van de opgave, de wijze waarop de architectuur de stedenbouwkundige
uitgangspunten verwerkt en de architectonische kwaliteit van de plannen zelf, zijn het onderwerp van het welstandstoezicht.
Het welstandstoezicht in de bestaande stedelijke omgeving is er in eerste instantie op gericht
om plannen goed in de omgeving te laten passen. Daarom gaan de toetsingskaders voor het
Beheerbeleid uit van het bestaande beeld. Grootschalige ontwikkelingen worden getoetst
aan de hand van een toegespitst Ontwikkelingskader, waaruit het nieuw te realiseren beeld
spreekt.
Omdat de welstandsnota bij ontwikkelingen binnen de bestaande stedelijke structuur uitgaat

DE

van het beeld van de omgeving, kan de indruk ontstaan dat de nota daarmee conserverend

WELSTANDS

kan werken. Dat is geenszins de bedoeling. Voor de analyse van de architectonische opgave
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is de omgeving een uitgangspunt. De inzet van de nota is dat er nooit zonder een goed
begrip van de omgevingskenmerken kan worden ontworpen.
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Het stedenbouwkundig aspect maakt echter geen onderdeel uit van het welstandstoezicht.
De welstandsnota doet daarom geen uitspraken over stedenbouwkundige kaders en kan dus
ook niet gebruikt worden als (behoudende) rem op ontwikkelingen in de stad.
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—Extra bouwlaag
NOTA blad 31·04

—Reclame
NOTA blad 40·04

Algemeen toetsingskader
NOTA blad 41·04

Algemene welstandscriteria
NOTA blad 44·04

Karaktergebieden
NOTA blad 46.04

Inleiding

Dit deel van de welstandsnota geeft de beoordelingskaders en toetsingscriteria weer
van het onderdeel Specifieke criteria en Algemeen welstandsbeleid.
Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag, met criteria voor wijzigingen aan gevels van
bestaande gebouwen, bestaat uit een serie deelnota’s die naast deze nota wordt uitgegeven. Ook het reclamebeleid is uitgegeven in een aparte nota. Formeel zijn beiden wel
onderdeel van de welstandsnota.
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Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag
NOTA blad 18·04

Objectcriteria
NOTA blad 20·04
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Aan- en uitbouwen NOTA blad 21·04
Bijgebouwen NOTA blad 22·04
Overkappingen NOTA blad 22·04
Dakkapellen NOTA blad 23·04
Erfscheidingen NOTA blad 23·04
Fietsenbergingen NOTA blad 24·04
Rolhekken, rolluiken en luiken NOTA blad 24·04
Schotelantennes NOTA blad 25·04
Kadebebouwing NOTA blad 25·04
Duiventillen NOTA blad 26·04
GSM antennes NOTA blad 26·04
Bebouwing op het strand NOTA blad 27·04
Zonnepanelen en -collectoren NOTA blad 28·04
Dakterrassen NOTA blad 28·04
Dakloggia's NOTA blad 29·04

Thematisch beleid
NOTA blad 30·04

— Extra bouwlaag
NOTA BLAD 31·04

— Reclame
NOTA blad 40·04

Specifieke criteria

Inleiding
Het doel van de welstandsnota is vooraf duidelijkheid te scheppen over de criteria,
waaraan een bouwplan wordt getoetst. Om dit zo concreet mogelijk te doen is er in de
Specifieke criteria voor verschillende bouwinitiatieven specifiek beleid geformuleerd. Dit
beleid is gericht op alle veel voorkomende bouwwerken.
Niet in elk geval is het echter mogelijk om heel concreet aan te geven waaraan een
bouwplan moet voldoen. Daarom geeft de welstandsnota ook een Algemeen toetsingskader, waarmee alle zaken kunnen worden beoordeeld die niet aan de orde komen in
de Specifieke criteria.

De Specifieke criteria bestaan uit:
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Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag
voor wijzigingen aan bestaande gevels (zoals kozijnvervanging of gevelonderhoud),

Objectcriteria
voor kleine bouwinitiatieven (zoals tuinbergingen en aanbouwen) en

kaders en criteria

Specifieke criteria

Thematisch beleid
voor veel voorkomende bouwinitiatieven met een complexere problematiek
(zoals extra bouwlagen of reclame-uitingen).

Telkens wordt eerst omschreven voor welke categorie initiatieven de criteria gelden.
Als een bouwinitiatief niet voorkomt in de behandelde categorieën, zal deze beoordeeld
worden aan de hand van het Algemeen toetsingskader.
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Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag

Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag is uitgegeven in vijf mappen, waarin steeds
een cluster van wijken wordt behandeld. Hieronder wordt een inleiding gegeven op het
welstandsbeleid dat in deze mappen is beschreven.
Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag geeft criteria voor alle veranderingen aan gevels
van bestaande gebouwen. Aan de hand van een vaste lijst gevelonderdelen wordt het
gevelbeeld beschreven. Die lijst met gevelonderdelen of beeldaspecten is ook de basis
voor het geven van richtlijnen voor verandering of vervanging. Richtlijnen kunnen variëren
van het geven van bepalingen over te gebruiken materialen en vormen tot het bewust
vrij laten van veranderingen. De richtlijnen moeten in de praktijk waarborgen dat het gevelbeeld niet ingrijpend wordt aangetast. Den Haag wordt in Het verzorgde gevelbeeld
onderverdeeld in een aantal clusters van wijken, die zijn gebundeld op grond van ontstaansperiode en woninggrootte. Inhoudelijk zijn de clusters verdeeld in architectuurstijlen.
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Elk cluster beslaat een op zichzelf staand onderdeel van Het verzorgde gevelbeeld en is
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in een aparte map uitgegeven (met uitzondering van de clusters 1 en 3 die samen in één
map zijn gepubliceerd). De vaste indeling per cluster begint met een inleiding en een
geografische afbakening van het gebied. De voorkomende architectuurstijlen worden hierbij vermeld en geïllustreerd.
Van de wijken in de cluster volgt een beknopte omschrijving van de ontstaansgeschiedenis
en de stedenbouwkundige en architectonische kenmerken. Een kaart laat zien welke architectuurstijlen waar in de wijk voorkomen. Deze kaarten zijn indicatief voor de te volgen
richtlijnen.
De stijlen worden vervolgens nader omschreven, de beeldaspecten worden afzonderlijk
behandeld in woord en beeld, waarbij zowel de karakteristieke waarden als de mogelijkheden bij verandering of vervanging worden aangegeven.
Als conclusie worden in een schema de waarderingen en de richtlijnen aangegeven.
Aan het eind van elke map volgen enkele bijlagen, waarin nader in wordt gegaan op toevoegingen aan bestaande gebouwen, de rol van achtergevels in het gevelbeeld van de
stad en de juridische aspecten van Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag.

In Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag worden de volgende onderdelen van de gevel
behandeld:

— gevelmateriaal
— kozijnen, deuren en ramen
— ornamentiek
— muurafdekkingen
— lateien en onderdorpels
— erkers
— balkons
— hemelwaterafvoeren
— dakbedekking
— dakranden en goten
— ornamentiek in het dak
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— schoorstenen
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— dakkapellen
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— erfscheidingen
— portieken/lichttoetreding portieken
— veranda’s
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Objectcriteria

In de navolgende onderdelen worden welstandscriteria gegeven voor de volgende
bouwwerken:

1

aan- en uitbouwen

2

bijgebouwen

3

overkappingen

4

dakkapellen

5

erfscheidingen

6

fietsenberging in voortuinen

7

rolluiken

8

schotelantennes

9

kadebebouwing

10 duiventillen
11 GSM-antennes

DE

12 bebouwing op het strand

WELSTANDS

13 zonnepanelen of –collectoren
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14 dakterrassen
15 dakloggia’s
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Objecten die niet voorkomen in deze lijst, noch elders in de Specifieke criteria worden
behandeld, worden beoordeeld met het Algemeen toetsingskader.

Object criteria

Welstandscriteria voor aan- en uitbouwen
1

Een aan- of uitbouw voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze
tegemoet komt aan de volgende criteria:
— de aan- of uitbouw is niet alleen in maat, maar ook in uitstraling en schaal kleiner dan
het hoofdgebouw;
— de aan- of uitbouw heeft een plat dak;
de vorm van het hoofdgebouw moet zichtbaar blijven;
— de aan- of uitbouw sluit in hoogte aan op de vloer van de eerste verdieping van het
hoofdgebouw;
— een eventueel aanwezig balkon aan het hoofdgebouw moet goed zichtbaar blijven.
De aan- of uitbouw mag hier niet voor komen te staan;
— de verhoudingen in de gevels en de gevelopeningen (ramen en deuren) zijn gelijk aan
de oorspronkelijke. Of ze zijn gelijk aan de uitvoering van het hoofdgebouw zoals die
na een verbouwing met een positief welstandsadvies is ontstaan;
DE
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— materialisatie, detaillering en kleurstelling zijn gelijk aan de oorspronkelijke. Of ze zijn
gelijk aan de uitvoering van het hoofdgebouw zoals die na een verbouwing met een
positief welstandsadvies is ontstaan;
— de aan- of uitbouw dient de structuur en karakteristiek van het gebied, bijvoorbeeld
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eventueel aanwezige zichtlijnen in een open verkaveling, te respecteren.

Objectcriteria

Aan- en

UITZONDERINGEN

uitbouwen

Gesloten binnengebieden

In gesloten binnengebieden, die niet in een rijks-

beschermd stadsgezicht liggen, is voor aan- en uitbouwen die onder de objectcriteria
vallen geen welstandstoets noodzakelijk.

Het maken van een serre bij een woning in een gesloten verkaveling
In afwijking van de hierboven vermelde criteria kan de achtergevel van een aan- of uitbouw
zonder gesloten delen worden uitgevoerd (mits dit niet strijdig is met andere bouwregelgeving). Het dak van een serre kan transparant worden uitgevoerd.

Het maken van een serre bij een woning in een gebied met een open
verkaveling In afwijking van de hierboven vermelde criteria kunnen alle gevels van de
aan- of uitbouw zonder gesloten delen worden uitgevoerd (mits dit niet strijdig is met
andere bouwregelgeving). Het dak van een serre kan transparant worden uitgevoerd.

Welstandscriteria voor aan- en uitbouwen/uitzonderingen
1

Bedrijvengebieden

Een aan- of uitbouw voldoet aan redelijke eisen van welstand:

— als het van gelijke hoogte is als het aansluitende gedeelte van het hoofdgebouw;
— als het in materialisatie, detaillering, en kleurstelling aansluit bij het aansluitende
gedeelte van het hoofdgebouw;
— als het in dakvorm aansluit op het hoofdgebouw;
— een uitbreiding van of bij een hoofdgebouw in een bedrijfsgebied hoeft niet van een
lagere orde te zijn dan het hoofdgebouw.

Afwijken van de criteria
Een initiatief. dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.
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Welstandscriteria voor bijgebouwen
2

Een bijgebouw voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze tegemoet
komt aan de volgende criteria:
— het bijgebouw is niet alleen in maat, maar ook in uitstraling en schaal kleiner dan het
hoofdgebouw;
— een eventueel aanwezig balkon aan het hoofdgebouw moet goed zichtbaar blijven.
Het bijgebouw mag hier niet voor komen te staan;
— materialisatie, detaillering en kleurstelling zijn ingetogen en niet storend bij het
hoofdgebouw;
— het bijgebouw dient de structuur en karakteristiek van het gebied, bijvoorbeeld
eventueel aanwezige zichtlijnen in een open verkaveling, te respecteren.
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Gesloten binnengebieden

In gesloten binnengebieden, die niet in een rijks-

beschermd stadsgezicht liggen, is voor bijgebouwen die onder de objectcriteria vallen
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Bijgebouwen

Bedrijvengebieden

Een bijgebouw voldoet aan redelijke eisen van welstand;

— als het van gelijke hoogte is als het aansluitende gedeelte van het hoofdgebouw;
— als het in materialisatie, detaillering, en kleurstelling aansluit bij het hoofdgebouw;
— als het in dakvorm aansluit op het hoofdgebouw;
— een bijgebouw bij een hoofdgebouw in een bedrijfsgebied hoeft niet van een lagere
orde te zijn dan het hoofdgebouw.

Afwijken van de criteria
Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
omschreven criteria zal, als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader

Algemene criteria voor overkappingen
3

Een overkapping voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze tegemoet
komt aan de volgende criteria:
— het initiatief betreft een aanbouw of een bijgebouw in de vorm van een overkapping
(bijvoorbeeld een carport);
— de overkapping is minimaal aan drie zijden open;
— materialisatie, detaillering en kleurstelling zijn gelijk aan de oorspronkelijke. Of ze zijn
gelijk aan de uitvoering van het hoofdgebouw zoals die na een verbouwing met een
positief welstandsadvies is ontstaan;
— een overkapping dient de structuur en karakteristiek, bijvoorbeeld de zichtlijnen, van
het gebied te respecteren.
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Gesloten binnengebieden

In gesloten binnengebieden, die niet in een rijks-
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beschermd stadsgezicht liggen, is voor overkappingen die onder de objectcriteria vallen
geen welstandstoets noodzakelijk.
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Bedrijvengebieden

Een overkapping voldoet aan redelijke eisen van welstand:

— als het van gelijke hoogte is als het aansluitende gedeelte van het hoofdgebouw;
— als het in materialisatie, detaillering, en kleurstelling aansluit bij het aansluitende
gedeelte van het hoofdgebouw;
— als het in dakvorm aansluit op het hoofdgebouw;
— een overkapping in een bedrijfsgebied hoeft niet van een lagere orde te zijn dan het
hoofdgebouw.

Afwijken van de criteria
Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.

kaders en criteria

Overkappingen

Algemene criteria voor dakkapellen
4

Een dakkapel voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze tegemoet
komt aan de volgende criteria:
— per perceel per dakvlak kan één dakkapel worden geplaatst;
— de dakkapel is in plaatsing, omvang en uitvoering gerelateerd aan de oorspronkelijke
architectuur van het pand. Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag geeft op dit punt
karakteristieken per architectuurstijl die gelden als toetsingscriteria.

UITZONDERINGEN

Gesloten binnengebieden

In gesloten binnengebieden, die niet in een rijks-

beschermd stadsgezicht vallen, is voor dakkapellen op het achterdakvlak die onder de
objectcriteria vallen geen welstandstoets noodzakelijk.
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Dakkapellen

Afwijken van de criteria
Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan
een welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening. Deze
beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.

Welstandscriteria voor erfscheidingen
5

Een schutting of erfscheiding voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als
deze tegemoet komt aan de volgende criteria:
— de gebouwde schutting of erfscheiding is in uitvoering gerelateerd aan de kenmerken
van het gebied en van de architectuur van de hoofdbebouwing;
— Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag geeft karakteristieken per architectuurstijl die
gelden als toetsingscriteria.

UITZONDERINGEN

Gesloten binnengebieden

In gesloten binnengebieden, die niet in een rijks-

beschermd stadsgezicht liggen, is voor schuttingen en erfscheidingen die onder de objectcriteria vallen geen welstandstoets noodzakelijk.
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Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
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omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
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welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.

Erfscheidingen

Welstandscriteria voor fietsenbergingen in voortuinen
6

Een fietsenberging in de voortuin voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand
als deze tegemoet komt aan de volgende criteria:
— de fietsenberging is niet storend zichtbaar in het straatprofiel;
— de fietsenberging sluit in hoogte aan op de erfscheiding;
— de fietsenberging staat niet voor een gevelopening in het hoofdgebouw;
— de fietsenberging is in oppervlakte niet groter dan drie vierkante meter;
— de fietsenberging heeft een plat dak;
— de uitvoering van de fietsenberging is in hout, met een eenvoudige en ingetogen
detaillering en kleurstelling.

Afwijken van de criteria
Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
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omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.

Welstandscriteria voor rolhekken, luiken of rolluiken (niet zijnde een garagedeur)
7

Een rolhek, luik of rolluik voldoen in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze
tegemoet komen aan de volgende criteria:
A Bij plaatsing aan een pand niet zijnde een woning of woongebouw:
— het hekwerk, luik of rolluik is minimaal voor vijfenzeventig procent (75%) open of
voorzien van glasheldere doorkijkopeningen. Als het hekwerk, luik of rolluik wordt
geplaatst aan de binnenzijde van een pand geldt een minimale openheid van
vijfenzestig procent (65%).
— plaatsing van hekwerk, luik of rolluik en bijkomende constructie gebeurt aan de
binnenzijde van het pand, tenzij dit bouwtechnisch onmogelijk is. In dat geval zijn
hekwerk, luik of rolluik en de constructie uitgevoerd en geplaatst in relatie tot de
gevelindeling en architectuur van het gebouw.
B

Bij plaatsing aan een woning of woongebouw:
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De plaatsing van een hekwerk, luik of rolluik met bijkomende constructie aan de buitenzijde
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van een woning is mogelijk, als daarmee de plastiek van de gevel in stand blijft.
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Rolhekken/luiken

Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.

Welstandscriteria voor schotelantennes
8

De plaatsing van een schotelantenne voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als de antenne niet storend zichtbaar is aan de straatzijde van het gebouw, waarbij
de volgende toetsingscriteria worden aangehouden:
— de schotelantenne geplaatst is achter de voorgevel van het gebouw of;
— de schotelantenne is geplaatst achter de balustrade van een balkon;
— de schotelantenne is op een zorgvuldige wijze ingepast in de gevelindeling en
architectuur van het gebouw.
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Schotelantennes

Welstandscriteria voor kadebebouwing
9

Kadebebouwing bij woonboten of woonarken voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van
welstand als de uitvoering en plaatsing tegemoet komt aan de volgende uitgangspunten:
— kadebebouwing en erfscheiding bij een woonboot of woonark worden zoveel mogelijk
getoetst op de eenheid in het beeld van de bebouwing langs de kade.
Dit houdt in:
-

Een rechthoekige bouwmassa met de noklijn evenwijdig aan de kade.

-

Bruine kleurstelling.

-

Uitvoering in hout.

-

Geen raam- en/of deuropeningen aan de straatzijde.

-

Uniforme dakbedekking in de vorm van bitumineuze materialen.

— kadebebouwing en erfscheidingen bij een woonboot of woonark moeten ingetogen
worden gematerialiseerd.

Afwijken van de criteria
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Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
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omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.
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Kadebebouwing

Welstandscriteria voor duiventillen
10

Een duiventil voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze tegemoet
komt aan de volgende criteria:
— plaatsing van de duiventil is zodanig dat zij niet storend is in de stedelijke omgeving;
— plaatsing van de duiventil zoveel mogelijk naar achteren op het dakvlak en evenwijdig
aan de achtergevelrooilijn;
— de duiventil is uitgevoerd in hout en geschilderd in een grijze kleurstelling.

Afwijken van de criteria
Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening. Deze
beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.
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Duiventillen

Welstandscriteria voor GSM-antennes
11

De welstandscommissie beoordeelt GSM-antennes op drie aspecten:
A
De stedenbouwkundige component: zowel voor plaatsing van GSM-antennes op
gebouwen als in de openbare ruimte geldt dat deze niet storend mogen zijn in de stedenbouwkundige omgeving. Vooral het silhouet van de antennes kan zich zeer storend
manifesteren.
Gemeentelijke- en rijksbeschermde monumenten dienen van GSM-antennes verschoond te
blijven. Deze panden zijn op cultuurhistorische gronden aangewezen en verdragen slecht
wezensvreemde toevoegingen. Bovendien is er geen noodzaak om bij uitstek deze, over de
stad verspreide groep panden te benutten voor deze bouwkundige toevoeging.
Beschermde stadsgezichten zijn gebieden die omwille van hun schoonheid en/of ensemblewaarde een speciale status en bescherming genieten. Door deze bescherming zal ook de
welstandstoets zwaarder zijn.
DE

B
De architectonische component: de GSM-antenne mag niet storend zijn voor de architec-
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tuur van het gebouw. Het gebouw moet de toevoeging kunnen verdragen.
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C
De verschijningsvorm: de antenne moet voldoen aan redelijke eisen van welstand.
De huidige utilitaire ontwerpen voldoen in zichzelf niet aan dit criterium. De plaatsing van
architectonisch hoogwaardig vormgegeven antennes zal minder gauw leiden tot situaties
die storend zijn in de stedenbouwkundige omgeving of voor de architectuur.

GSM-antennes zijn slechts beperkt vergunningplichtig. Alleen in beschermde
stadsgezichten geldt altijd een lichte vergunningplicht.
Indien er sprake is van een vergunningsvrije antenne, dan geeft de gemeente nog de
volgende aanbevelingen mee:

— bij zichtlocaties (lange zichtlijnen) plaatsing zoveel mogelijk naar achteren en gecamoufleerd;
— als de antenne onontkoombaar opvallend in het zicht komt, onderzoek dan of plaatsing
in de openbare ruimte (een mast) mogelijk is. Let wel: een mast lager dan veertig
meter, gemeten vanaf de voet van de antenne, geldt als licht vergunningplichtig. Voor
een mast met een grotere hoogte geldt de reguliere vergunningplicht;
— houdt rekening met de architectuur van de bebouwing: plaatsing op weinig expressieve
architectuur is minder kwetsbaar dan op expressieve architectuur;

Beoordelings
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GSM-antennes

Welstandscriteria voor GSM-antennes
11

— een concentratie van antennes op één gebouw is beter dan spreiding. Groepering of
symmetrische plaatsing op het dak, indien technisch mogelijk, heeft daarbij de
voorkeur;
— zoek naast technisch ingegeven posities ook naar esthetische posities voor antennes, in
relatie tot de opbouw van gebouwen (symmetrie, positie ten opzichte van reeds aanwezige elementen);
— een wall-mounter heeft de voorkeur boven een losse antenne;
— voer bekabeling door leidingkokers, trappenhuizen e.d;
— indien elementen op de gevel onvermijdelijk zijn, plaats deze dan in de kleur van de
gevel;
— indien hekwerken noodzakelijk zijn, maak deze dan wegklapbaar;
— de veelheid aan bijkomende elementen (B.T.S.-kasten e.d.) plaatsen achter een scherm
(één element);
— plaatsing altijd als een element op het dak en zonder constructies op of om de
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GSM-antennes

dakrand;
— in principe zijn geen antennes op gemeentelijke of rijksmonumenten toegestaan;

Welstandscriteria voor bebouwing op het strand
12

De ruimtelijke kwaliteit van de kuststrook en het strand komen aan de orde in de nota
Masterplan Scheveningen-Kuststrook (2001) en de Evaluatie Nota Strandbeleid 1997 (2000).
In beide nota’s wordt gestreefd naar een verbetering van de kwaliteit van de bebouwing
op het strand (strandpaviljoens). In het verlengde van het masterplan is één bestemmingsplan voor het hele strand uitgewerkt, waarin bebouwingsregels zijn opgenomen.
Ook op het strand is dus het bestemmingsplan het uitgangspunt voor de welstandsnota.
Daarnaast worden paviljoens getoetst aan de hand van de volgende criteria:
— een paviljoen heeft een eenduidige massaopbouw, is dus niet samengesteld uit
verschillende elementen;
— het paviljoen moet een zadeldak met een lichte hellingshoek hebben, dat niet is samengesteld uit verschillende onderdelen. Dat wil zeggen dat er één kap op het paviljoen
staat. Alleen bijgebouwen kunnen een afwijkende dakvorm hebben;
— een paviljoen moet opgetrokken zijn uit hout;
— de opzet en uitwerking ondersteunen de uitstraling van een tijdelijk bouwwerk;
— de terrasafscheiding sluit in uitwerking aan op het paviljoen.
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In het verlengde van onder andere de Evaluatienota (2000) zijn in het reclamebeleid (zie
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nota Reclame in het stadsbeeld van Den Haag) richtlijnen opgenomen voor de plaatsing
van reclame-uitingen aan gebouwen op het strand.

NOTA·blad 27·04
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Afwijken van de criteria

Bebouwing op
het strand

Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.

Welstandscriteria voor zonnepanelen of zonnecollectoren
13

Een zonnepaneel of zonnecollector voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand
als deze tegemoet komt aan de volgende criteria:
— de installatie, behorende bij de collector of het paneel, is niet zichtbaar vanuit de
stedelijke omgeving;
— bij plaatsing op een plat dak: de collector of het paneel is zodanig geplaatst dat deze
niet storend zichtbaar is vanuit de stedelijke omgeving;
— bij plaatsing op een dakschild: de plaats van de collector of het paneel is voldoende
gerelateerd aan de gevelindeling van het gebouw. Of de plaats van de collector(en) of
het paneel (de panelen) is centraal in het dakvlak.

Afwijken van de criteria
Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
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NOTA·blad 28·04
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Zonnepanelen/
zonnecollectoren

omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.

Welstandscriteria voor dakterrassen
14

Een dakterras voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als het tegemoetkomt aan de volgende criteria:
— plaatsing van het dakterras en de afscherming daarvan zijn zodanig dat deze niet
storend zichtbaar zijn in de stedelijke omgeving;
— voor de toegang tot het dakterras wordt gebruik gemaakt van een uitstapluik dat niet
zichtbaar is vanuit de stedelijke omgeving

Afwijken van de criteria
Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.
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dakterrassen

Welstandscriteria voor dakloggia’s
15

Een dakloggia voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze tegemoet
komt aan de volgende criteria:
— de loggia is in uitvoering gerelateerd aan de oorspronkelijke kenmerken van de
architectuur van het pand. Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag geeft op deze
punten karakteristieken per architectuurstijl die gelden als toetsingscriteria. Omdat bij
verschillende architectuurstijlen de dakloggia van oorsprong niet voorkomt, betekent
plaatsing daar een te grote aantasting van de kenmerken van de architectuur en het
gevelbeeld.
In het geval dakloggia’s wel karakteristiek zijn voor een bepaalde stijl gelden de volgende
toetsingscriteria:
— per perceel per dakvlak kan één dakkapel of dakloggia worden geplaatst;
— de loggia is centraal geplaatst in het dakvlak, tenzij de indeling van de gevel - of al
eerder geplaatste dakloggia’s of dakkapellen op een ander perceel, in hetzelfde bouwDE
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blok of in een vergelijkbare situatie - aanleiding geeft tot een andere positie;
— de plaatsing van de loggia in het dakvlak dient zodanig te zijn dat er geen elementen
van de loggia buiten het vlak van het dak uitsteken (borstwering, hekwerken en
dergelijke).

NOTA·blad 29·04
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Afwijken van de criteria

Dakloggia’s

Een initiatief dat op enig onderdeel wordt uitgevoerd in afwijking van de hierboven
omschreven criteria, zal als er een welstandstoets is altijd worden voorgelegd aan een
welstandscommissie conform hoofdstuk 9 van de Haagse Bouwverordening.
Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van het Algemeen toetsingskader.
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beleid

Thematisch beleid

Den Haag kent op een aantal vlakken Thematisch beleid. Dit zijn beleidsregels voor
bouwwerken met een complexe(re) problematiek. De uitvoering en inpassing van zulke
initiatieven zijn niet op een eenvoudige manier te beschrijven. Het welstandsbeleid voor
zulke initiatieven bestaat daarom uit toetsingskaders die speciaal op een type bouwwerken
zijn gericht.
Bij de vaststelling van de welstandsnota in 2004 zijn de volgende thema’s opgenomen:

Extra bouwlagen
Reclamevoering
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THEMATISCH BELEID
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bouwlaag

Inhoud

Inleiding
NOTA·blad 32·04

Keuzemodel
NOTA·blad 35 ·04

Wel of niet
NOTA·blad 33 ·04

STAP 1
Collectief of individueel

AANNAME CONCEPT
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Het concept
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STAP 3

TOETSINGSCRITERIA

NOTA·blad 39 ·04

NOTA·blad 31·04
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Extra
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Inleiding

Een bijzonder onderdeel van de welstandsnota is het toetsingskader voor extra bouwlagen.
Dit beleid sluit aan op een onwikkelingsvisie van de gemeente over een deel van de
bestaande stad. Dat beleid moet ruimte bieden voor uitbreiding van het bestaande woonoppervlak in de stad en de kwaliteit van die uitbreiding kunnen toetsen. Dakopbouwen
staan nooit opzichzelf, zij vormen altijd een onderdeel van de straatwand en zijn vaak één
van meer dakopbouwen die samen een ‘extra bouwlaag’ voor een bouwblok vormen.
Dakopbouwen zijn sterk verbonden met de architectuur van de bestaande bebouwing.
Daarom vormt het beleid niet alleen een toetsingskader, maar is het ook sturend in het
ontwerpproces.
De gemeente wil hiermee twee doelen bereiken. In de verschillende initiatieven op dit
gebied moet een eenduidigheid ontstaan, waardoor niet alleen de kwaliteit van de
afzonderlijke bouwplannen wordt gewaarborgd, maar ook een collectieve kwaliteit bij
grotere aantallen dakopbouwen ontstaat.
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Het beleid geeft aan welke keuze-stappen genomen moeten worden in het ontwerpproces
om tot het concept van een dakopbouw te komen. De relatie met de bestaande
architectuur is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

NOTA·blad 32·04
Deel 2

De welstandscommissie dient aan de hand van het stappenplan het ontwerp te analyseren
en te toetsen of in relatie tot de bestaande architectuur overtuigende keuzes gemaakt zijn.
Extra
bouwlaag

Het uiteindelijke ontwerp wordt aan de hand van een aantal architectonische criteria
getoetst op de kwaliteit in relatie tot architectuur van de onderbouw.
In de volgende paragrafen komen achtereenvolgens aan de orde de relatie tussen
stedenbouwkundige kaders en het welstandstoezicht, een toelichting op de drie mogelijke
concepten voor een dakopbouw die in het onderdeel ‘extra bouwlaag’ worden gebruikt,
het stappenplan waarin de keuze voor het concept wordt gemaakt en tenslotte de
toetsingscriteria voor het architectonisch ontwerp.
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Inleiding

Wel of niet een extra bouwlaag

Ook voor een extra bouwlaag geldt dat de keuze of deze wel of niet geplaatst mag
worden op een gebouw, bepaald wordt door stedenbouwkundige kaders, zoals het
bestemmingsplan. Daarnaast zijn er situaties waarin de architectuur door haar aard of
kwaliteit een extra bouwlaag niet mogelijk maakt. Te denken valt hierbij aan panden die
een schilddak hebben en daarmee in hun aard niet een verhoging toestaan. Hetzelfde geldt
voor architectuur die monumentale waarde heeft of onderdeel is van een monumentaal
ensemble van gebouwen en daarom niet een wijziging van deze orde toelaat.
De stedenbouwkundige toets valt buiten deze nota en zal altijd op voorhand moeten
gebeuren. De vraag of een extra bouwlaag vanuit de kenmerken van de architectuur niet
mogelijk is, wordt wel beantwoord door dit onderdeel van de welstandsnota.
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Collectief of individueel

Een dakopbouw kan een op zichzelf staand element vormen op een bouwblok, of een
onderdeel zijn of in de toekomst worden van een eenduidige extra bouwlaag op een heel
bouwblok. Bepalend voor de keuze tussen die twee mogelijkheden is de mate van eenheid
in het bouwblok. Als het gaat om een ensemble met een architectonische eenheid, zal de
extra bouwlaag op het blok uiteindelijk een gelijke mate van eenheid uit moeten stralen.
Dat betekent dat de verschillende opbouwen een gelijke vormgeving moeten hebben, dat
de eerste opbouw dus het voorbeeld is voor volgende initiatieven.
Het eindresultaat, in het geval dat op alle percelen een opbouw wordt gemaakt, zal een
collectieve, gelijkvormige, extra bouwlaag op het bouwblok zijn.
Een bouwblok met variatie in de architectuur vraagt daarentegen om variatie in de
extra bouwlaag. De mate van variatie zal in het, uiteindelijke, samenstel van dakopbouwen
overgenomen moeten worden.
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Het concept van een extra bouwlaag

Voor de opzet van een extra bouwlaag zijn drie hoofdvormen of concepten benoemd.
Het is mogelijk om A) in aanpassing met de bestaande architectuur te ontwerpen, om B)
daarmee in contrast te ontwerpen, of om C) een zogenaamde correctieve dakopbouw te
ontwerpen, een opbouw door een structurele aanpak een opwaardering betekent van de
bestaande architectuur.

A

AANPASSING

In het concept ‘aanpassing’ neemt de extra bouwlaag de kenmerken van de onderliggende
architectuur over. De voorgevel van de extra bouwlaag wordt opgetrokken uit de
bestaande gevel. Dit gebeurt in dezelfde vormentaal, hetzelfde materiaal en een gelijke
DE

detaillering.
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B

CONTRAST

NOTA·blad 34·04
Deel 2

Een contrasterende dakopbouw ligt terug ten opzichte van de voorgevel van het
bestaande gebouw. De vormentaal, materialisering en detaillering wijken af van de
Extra

bestaande architectuur.

bouwlaag

C

CORRECTIEF

De extra bouwlaag is onderdeel van een structurele aanpak van het onderliggende pand.
Nieuwe architectonische elementen vormen een verbinding tussen de extra bouwlaag en
de onderbouw, tesamen vormen het bestaande gebouw en de extra bouwlaag een nieuwe
eenheid met een hoogwaardiger uitstraling dan het oorspronkelijke gebouw.
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CONTRAST
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C

CORRECTIEF

Het keuzemodel

De bestaande architectuur is in twee stappen het uitgangspunt bij de keuze voor het
concept van de extra bouwlaag. Daarna wordt de uitwerking getoetst aan criteria voor
extra bouwlagen; en dat is stap 3.

Stap 1
AANNAME CONCEPT
Om een eerste keuze te maken, een soort aanname, wordt de bestaande architectuur
ingedeeld in één van vier architectuurgroepen, die elk in eerste instantie gekoppeld zijn
aan één mogelijk dakopbouwconcept.

Stap 2
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In een tweede keuzestap kan deze aanname bevestigd worden, of kan op basis van
specifieke kenmerken van de architectuur worden gekozen voor een ander concept.

NOTA·blad 35·04
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Stap 3
Extra

TOETSINGSCRITERIA

bouwlaag

Na de keuze van het concept volgt de uitwerking tot bouwplan. Deze uitwerking wordt
getoetst aan de hand van criteria voor extra bouwlagen. De opbouw wordt getoetst in
relatie tot de bestaande architectuur.

STAP 1

AANNAME CONCEPT

De bestaande architectuur wordt geplaatst in één van vier groepen. Elke groep is
vervolgens gekoppeld aan een concept voor een dakopbouw. Eén van de vier keuzes is de
onmogelijkheid van een extra bouwlaag. Wanneer die onmogelijkheid blijkt, is de tweede
stap niet meer aan de orde.

1

Uitzonderlijke architectuur

Gebouwen die onderdeel zijn van een monumentaal ensemble of zelf geplaatst zijn op een
lijst van beschermde monumenten, laten het aanbrengen van een extra bouwlaag niet toe.
Dit geldt ook voor panden die een zogenaamd ‘af’ karakter hebben: panden die op zo’n
wijze zijn beëindigd dat het toevoegen van een extra bouwlaag niet mogelijk is, bijvoorbeeld een gebouw dat onderdeel is van een bouwblok met een schilddak als beëindiging.
Voor architectuur die binnen deze groep valt is het plaatsen van een dakopbouw of extra
bouwlaag niet mogelijk.
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2

De groep expressieve architectuur
NOTA·blad 35·04
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Architectuur waarin veel sprekende elementen het beeld bepalen. Dit kan naar voren
komen in een sterke plastiek in de gevel of in de aanwezigheid van een rijke ornamentering
of materialisering. Door het expressieve karakter van de architectuur is er een sterke eenheid in het totaalbeeld van het gebouw.
In eerste instantie wordt voor architectuur die binnen deze groep valt, gekozen voor een
opbouw die zich aanpast aan de bestaande architectuur.

3

De groep weinig expressieve architectuur

Architectuur waarin de gevel vlak is, of vrij vlak, en waarin een terughoudende vormentaal,
materialisering en detaillering zijn gebruikt.
In eerste instantie wordt voor architectuur die binnen deze groep valt, gekozen voor een
opbouw die contrasteert met de bestaande architectuur.

4

De groep niet expressieve architectuur

Architectuur die door een zeer sobere uitwerking, of door verstorende aanpassingen,
gerenoveerd of opgewaardeerd zou kunnen worden. De architectuur heeft zeer weinig
uitstraling. Voorbeelden zijn reeds eerder gerenoveerde bouwblokken, waarbij de renovatie
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STAP 1

AANNAME CONCEPT

alle oorspronkelijke kenmerken verloren heeft laten gaan, of waarbij niet meer een goede
samenhang bestaat tussen oorspronkelijke kenmerken of vormentaal en nieuwe kenmerken.
Bij deze architectuur dient overwogen te worden of, indien een initiatief voor een extra
bouwlaag aan de orde is, een nieuw beeld voor het hele gebouw niet noodzakelijk is om de
verandering met een extra bouwlaag mogelijk te maken.
In eerste instantie wordt voor architectuur die binnen deze groep valt, gekozen voor een
opbouw die correctief is ten opzichte van de bestaande architectuur.
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1

AANNAME CONCEPT

UITZONDERLIJKE ARCHITECTUUR
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2

EXPRESSIEVE ARCHITECTUUR

NOTA·blad 36·04
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3

WEINIG EXPRESSIEVE ARCHITECTUUR

4

NIET EXPRESSIEVE ARCHITECTUUR

STAP 2

Keuze concept

Op basis van de keuze die volgde uit stap 1 wordt bekeken of de bestaande architectuur
van het gebouw in afzonderlijke kenmerken aanleiding geeft om tot een ander soort
opbouw te komen. Omdat elke situatie unieke kenmerken heeft, wordt onder stap 2 alleen
een kader gegeven voor de te volgend analyse van de situatie. Alleen aan de hand van de
werkelijke situatie kan de uiteindelijke keuze worden gemaakt. Alle beelden werken in dit
onderdeel als voorbeeld.
In deze keuzestap worden vier architectonische elementen aangevoerd op basis waarvan
het merendeel van de daadwerkelijke bouwplannen kan worden geanalyseerd en ingedeeld
in een uiteindelijk concept voor een extra bouwlaag. In de praktijk kan het echter voorkomen dat op basis van een niet hier genoemd kenmerk van de bestaande architectuur
toch een andere aanpak wordt verkozen. Die argumentatie zal helder moeten worden
verwoordt bij de toelichting op het bouwplan of overduidelijk naar voren komen in het
planvoorstel.
De welstandscommissie heeft als taak om de argumentatie in deze keuzestap te beoordeDE

len in relatie tot de bestaande architectuur.
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Daklandschap
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Een eenduidig daklandschap zal geen aanleiding geven om van de keuze uit stap 1 af te
wijken. Waar een gevarieerd daklandschap is, kan dit wel het geval zijn. De aanwezigheid
Extra
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van verschillende vormen en volume’s boven de gootlijn of dakrand kan reden geven om
daarbij aan te sluiten. Zeker als ook de gevel van het bouwblok een gevarieerd beeld
heeft. Dat kan betekenen dat elementen in de gevel juist niet worden overgenomen (bij
expressieve architectuur) of dat gezocht wordt naar een aansluiting op kenmerken in het
daklandschap en er dus afgeweken wordt van de aanname uit stap 1 om een contrast in
architectuur te zoeken (bij minder expressieve architectuur).

Dakrand
Een dakrand kan in sommige gevallen zo bijzonder zijn dat deze niet aangetast zou moeten
worden. Omdat een contrasterende dakopbouw sowieso al los blijft van de bestaande
architectuur, heeft dit alleen invloed op de eerste stap als daar voor aanpassing werd
gekozen. In het geval van een bijzondere dakrand kan daarom gekozen worden voor een
terugliggende extra bouwlaag, die dan ook contrasteert met de architectuur om het
beeindigende effect van de dakrand niet aan te tasten.

STAP 2

Keuze concept

Aanwezige stijlkenmerken
Stijlkenmerken kunnen een uitgangspunt zijn bij het ontwerp van een extra bouwlaag.
Dat kan ook bij minder expressieve architectuur leiden tot voldoende argumenten om tot
‘aanpassing’ in het ontwerp te komen, in plaats van een contrast te zoeken met de
bestaande architectuur. De stijlkenmerken kunnen aanwezig zijn in de gevel van het bestaande gebouw, maar deze kunnen ook kenmerkend zijn voor de betreffende architectuurstijl in bredere zin en daarom geïntroduceerd worden in bijvoorbeeld het ontwerp van een
kapverdieping op een pand met een plat dak.

Differentiatie in bouwlaag
Een afwisseling in bouwhoogte kan vorm geven aan een bouwblok. Verhogingen op straathoeken of stedenbouwkundig belangrijke posities maken dat een bouwblok reageert op de
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omgeving. Het toepassen van een extra bouwlaag kan zulke accenten in de architectuur
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minder sterk maken of zelfs helemaal op laten gaan in de toegevoegde extra bouwlaag.
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In zo’n geval kan overwogen worden om de extra bouwlaag terugliggend, in contrast, vorm
te geven. Dan blijft het oorspronkelijke accent herkenbaar en daarmee de relatie met de
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omgeving.
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DAKRAND

STAP 2
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AANWEZIGE STIJLKENMERKEN
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DIFFERENTIATIE IN BOUWLAAG

Stap 3

Toetsingscriteria

Het definitieve ontwerp voor een extra bouwlaag wordt getoetst op de architectonische
kwaliteit. Omdat een extra bouwlaag nooit los kan worden gezien van de onderbouw, zijn
hiervoor criteria opgesteld, die de toets relateren aan de bestaande architectuur.
Aan de orde komen:
— schaal
— plastiek
— ritmiek
— open/dicht verhouding
— materiaal
— detaillering
— kleur
De schaal van de extra bouwlaag moet zodanig zijn dat de ordening in de opbouw van de
bestaande architectuur niet wordt verstoord.
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De plastiek van de onderbouw is een referentie voor de architectuur van de extra bouwlaag. In hoeverre deze wordt overgenomen is afhankelijk van het concept van de extra
bouwlaag. Een ontwerp in aanpassing zal eenzelfde mate van plastiek moeten tonen als de

NOTA·blad 39·04
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onderbouw. Een ontwerp in contrast kan op dit onderdeel afwijken.
De ritmiek van de bestaande architectuur moet zowel bij een ontwerp in aanpassing als bij
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een contrasterend ontwerp niet verstoord worden. Voor een ontwerp in aanpassing is de
onderbouw een uitgangspunt voor de ritmiek.
De open/ dicht verhoudingen zijn in relatie tot de bestaande architectuur. Hierbij wordt
ook gekeken naar de ordening in dit onderdeel van de bestaande architectuur. Een extra
bouwlaag moet een aanwezige ordening respecteren.
De materialisering van een ontwerp in aanpassing is in ieder geval in de voorgevel
gelijk aan die van de bestaande architectuur. Een ontwerp in contrast kan op dit punt juist
afwijken van de materialisering van de onderbouw.
De detaillering van de bestaande architectuur is het uitgangspunt voor de kwaliteit van de
detaillering van het ontwerp. Bij een ontwerp in aanpassing moet de wijze van detailleren
worden overgenomen. Een ontwerp in contrast kan afwijken van de wijze van detailleren.
De kleurstelling van een ontwerp in aanpassing is gelijk aan de kleurstelling van de
bestaande architectuur. Bij een ontwerp in contrast kan worden afgeweken van de bestaande architectuur. De kleurstelling dient wel in relatie tot de bestaande architectuur te leiden
tot een evenwichtig totaalbeeld.
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Reclame

Inleiding

De laatste jaren vindt een verandering plaats in de commerciële uitingen van zowel het
grootwinkelbedrijf, denk aan Megastores, als het midden- en kleinbedrijf in de traditionele
winkelstraten, denk aan Spuistraat. Veranderingen die gewoon horen bij een grote stad als
Den Haag.
Ook culturele instellingen schuwen het publiektrekken door middel van reclame al lang niet
meer. Vaak zijn de betreffende gebouwen onderdeel van het beschermde stadsgezicht of
zelfs monument. Dit vraagt om een behoedzame benadering. Commerciële én culturele
reclame-uitingen laten samengaan met uiterlijk aanzien, dus welstandelijke regels en voorschriften, daar gaat het om bij het Haagse reclamebeleid
Ook in de openbare ruimte is de verandering merkbaar; er zijn nieuwe reclamedragers ontworpen voor de stadsplattegronden, terwijl de oude peperbus opnieuw in een eigentijds
model weer als reclame-object nieuw leven in is geblazen.
Er is een belang gediend bij de inwerking treding van een reclamebeleid, dat aansluit op
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wensen en inzichten van deze tijd. De branche-organisaties en de Kamer van Koophandel
onderschrijven deze doelstelling.
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Het nieuwe beleid is voor een groot deel gebaseerd op het in 1992 geformuleerde beleid,
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Inleiding

omdat blijkt dat dit goed werkt en zeker een grote rol heeft gespeeld in de sanering van
de illegale reclame. Dit beleid is geëvalueerd en vervolgens geactualiseerd aan de hand
van de nieuwe ontwikkelingen. Tevens is het reclamebeleid door een gebieds- en objectgerichte aanpak beter toegankelijk geworden.
Deze toelichting geeft voorts inzicht in de procedures en de ambtelijke organisatie.
De welstandscriteria voor reclamedragers maken straks onderdeel uit van de Haagse
Welstandsnota. Deze bij raadsbesluit vast te stellen nota bevat alle welstandscriteria en
beoordelingskaders voor lichte en reguliere bouwvergunningplichtige bouwwerken.

Terugblik
Het geldende reclamebeleid is gebaseerd op de nota ‘Haags Reclamebeleid. Kwaliteit voor
Kwantiteit’ uit 1992. Na ruim acht jaar ervaring is dit beleid toe aan een evaluatie en een
herijking. Er zijn ook enkele andere aanleidingen om bij het reclamebeleid stil te staan.
Zo veranderen de inzichten over sommige bestaande reclamedragers en zijn er inmiddels
enkele nieuwe reclamedragers ontwikkeld, waarvoor in het huidige beleid geen specifieke
regels bestaan. In de periode 1996-2001 heeft ook de reclame in de openbare ruimte als
gevolg van een professionelere aanpak van gemeentezijde en mede door een intensieve
discussie met de Welstandscommissie een ontwikkeling doorgemaakt in vormgeving en
plaatsingsstrategie. Vooral door het laatste aspect is meer grip gekregen op het gebruik
van de openbare ruimte en is het beheer ook beter mogelijk.

In het beleidsprogramma 1998-2002 is in de cultuurparagraaf aangegeven, dat
Aonderzocht zal worden op welke wijze de promotie van kunst en cultuur kan worden
bevorderd. Hierbij wordt gedacht aan:
-

banieren op gevels van kunstinstellingen;

-

publicatieborden aan invalswegen van de stad;

-

elektronische (bewegende) informatie bij de grote Haagse stations en op het Spuiplein
(blz. 20 Beleidsprogramma 1998 - 2002)

Dit onderzoek heeft mede aan de basis gestaan van het nieuwe beleid, hetgeen onder
meer heeft geleid tot een geheel andere benadering van de problematiek van de banieren
(zie hiervoor onder 3.5), waarbij de banier als solitaire reclamedrager is meegenomen in de
beleidsregels.
Voorts diende de fractie van GroenLinks (bijlage 1) bij de behandeling van de Begroting
1999 een motie in over reclamedragers in en rond beschermde stadsgezichten. In deze
motie wordt om een beleidsnotitie gevraagd, waarin maatregelen staan verwoord ter
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De nieuwe beleidsregels geven invulling aan de wens om met een adequate en gerichte
inzet van het beschikbare instrumentarium een positieve bijdrage aan de kwaliteit van onze
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leefomgeving te leveren en ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Daarbij is het zinvol

Beoordelings

om aan te sluiten bij andere ontwikkelingen op het terrein van de bouwregelgeving en het
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welstandsbeleid, zoals het ‘Verzorgd Gevelbeeld van Den Haag’ en ‘Bouwen en behouden
in beschermde stadsgezichten’, die gemeen hebben dat zij uitgaan van een gebiedsgerichte benadering. Bij de behandeling van de concept-nota op 30 januari 2002 is aangegeven,
dat het concept-beleid in voldoende mate een antwoord geeft op de in de motie gestelde
vraag.
Aangezien bij het reclamebeleid de kwaliteit van de gehele gebouwde en ingerichte omgeving centraal staat wordt dit onderwerp in zijn volle breedte beschouwd. De nota strekt
zich dan ook uit over zowel de gevelreclames als over de reclamedragers in de openbare
ruimte. Aan de uit deze nota voortkomende welstandscriteria voor reclamedragers ligt een
jarenlange praktijk van welstandsadvisering op basis van het huidige beleid als objectieve
basis ten grondslag.

Inleiding

1.

Wat is reclame?

In de nota ‘Haags Reclamebeleid. Kwaliteit voor Kwantiteit’ van 1992 zijn definities gehanteerd, waarin reclamedragers uitsluitend aan economische activiteiten gekoppeld werden.
Een onderscheid tussen commerciële en ideële reclame bleek namelijk in de praktijk niet
toepasbaar in verband met strijd met het beginsel van vrije meningsuiting.
Het strikt hanteren van een commercieel belang voor de definitie van het begrip reclame is
evenwel te beperkend. Immers ook bij instellingen die niet met een winstoogmerk in
de letterlijke zin opereren bestaat behoefte om zich met reclamedragers duidelijker te
manifesteren. Daarom worden vanaf nu de volgende, bredere definities gehanteerd:

Buitenreclame:
Ieder opschrift, aankondiging en/of mededeling met een commercieel of niet-commercieel
belang, zichtbaar op of vanaf de openbare straat, gericht op het aandacht vragen voor
DE
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producten of diensten. Buitenreclame wordt nader ingedeeld in gevelreclame en reclame,
die los in de openbare ruimte is geplaatst.
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Wat is reclame?

Elke aanduiding van commerciële of niet-commerciële aard, in de vorm van een opschrift,
aankondiging en/of mededeling al dan niet in combinatie met een bouwkundige uitbreiding
of attentie-element, voor zover deze van de openbare straat in, op, aan of rondom gebouwen zichtbaar is.

Reclame in de openbare ruimte:
Elke aanduiding van commerciële of niet-commerciële aard in de vorm van een opschrift,
aankondiging en/of mededeling al dan niet in combinatie met een attentie-element voor
zover deze in de openbare ruimte is geplaatst.

2.

Wensen en beleid

Het beleid blijft zich zowel richten op een beperking van reclamedragers in kwantiteit en
formaat als op de kwaliteit. Deze beleidsdoelstelling is voor reclame in de openbare ruimte
reeds in de praktijk gebracht en heeft tot een acceptabel evenwicht tussen vraag en aanbod geleid.
Voor gevelreclame wordt nog een verdere optimalisering nagestreefd. Bij gevelreclame zal
dit kwaliteitsstreven enerzijds veelal vorm moeten krijgen door beperking van reclamedragers in kwantiteit en formaat, terwijl anderzijds het belang wordt onderkend, dat bepaalde
functies of instellingen zich kunnen onderscheiden. Het beleid moet zijn toegesneden op

zowel de specifieke kenmerken en eisen van een gebied/zone als op de functie commercieel-cultureel.
Een duidelijk en toegankelijk gemeentelijk reclamebeleid en toetsbare criteria dragen zeker
bij tot een nog efficiëntere voorlichting over en begeleiding van aanvragen om bouw- en/of
APV-vergunningen. Kwaliteit is en blijft echter altijd het uitgangspunt.
Bij zowel de commerciële als culturele sector is de inzet om ten aanzien van de wijze van
reclamevoering op bijzondere locaties c.q. aan/op bijzondere objecten voor een terughoudend beleid te voeren, zij het, dat onder bepaalde voorwaarden een gebieds- of objectgerichte benadering denkbaar is.
Deze meer gerichte inzet kan worden bereikt door een verdere differentiatie van de
gebiedsgerichte benadering uit de nota 1992.
Deze gebiedsgerichte benadering vormt een goede aansluiting op andere ontwikkelingen
op het terrein van de bouwregelgeving en het welstandsbeleid, zoals het ‘Verzorgd
Gevelbeeld van Den Haag’ en ‘Bouwen en behouden in beschermde stadsgezichten’, die
beide uitgaan van een dergelijke benadering.
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Het komt derhalve neer op heldere goed gecommuniceerde regels, een vlotte afhandeling
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van vergunningaanvragen, sluitend toezicht en een stringente handhaving. De effecten
daarvan zullen eerst op de lange termijn zichtbaar worden. Nieuwe reclamedragers dienen
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aan deze regels te voldoen, hetgeen worden geregeld via de bouw- en/of APV-vergunning.
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Daarnaast wordt het saneringsproces van de illegale gevelreclame in de komende jaren
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voortgezet.
De bestaande overeenkomsten met derden voor het exploiteren van reclamedragers in de
openbare ruimte zullen daarbij worden gerespecteerd.

3.

Reclame aan gevels

In de eerste plaats wordt uitgegaan van de algemene beleidsuitgangspunt dat kwaliteit
altijd de opmaat is. Niet alleen is er aandacht geschonken aan nieuwe uit de markt komende ontwikkelingen en wensen, maar het reclamebeleid is ook in een nieuw jasje gestoken.
Op grond van de op 1 januari 2003 in werking tredende Woningwet stelt de gemeenteraad
welstandscriteria vast, op grond waarvan het welstandstoezicht formeel is gegarandeerd en
vooraf is geobjectiveerd gemaakt..
Winkels en bedrijven hebben een commercieel belang bij het maken van reclame voor hun
diensten of producten. De gemeente heeft de zorg voor de inrichting en de kwaliteit van
de openbare ruimte en het behoud van cultuurhistorische waarden van bebouwing, maar voor haar toeristisch imago - ook belang bij een goede ‘affichering’ van culturele instellingen.

Reclame aan
gevels

De nieuwe Woningwet biedt de mogelijkheid om zowel gebiedsgerichte- als objectgerichte
welstandscriteria te formuleren. Voor het reclamebeleid gelden in feite beide uitgangspunten. Zo wordt een differentiatie naar gebieden geïntroduceerd, waarvoor verschillende
regimes gelden en is er een groot aantal reclamedragers die per soort nader zijn geïnventariseerd en per object zijn geordend en voorzien van criteria.

3.1

Gebiedsgerichte aanpak:

De inhoud van de welstandsnota wordt bepaald door de kenmerken van de stad. Die verschillen per gebied. Daarom wordt Den Haag verdeeld in vlekken die een overeenkomstige
stedenbouwkundige en architectonische karakteristiek hebben. Met het reclamebeleid
wordt aangesloten bij deze aanpak. Teneinde het reclamebeleid hanteerbaar en doelmatig
te houden is het evenwel niet noodzakelijk om een gelijk aantal gebieden aan te houden.
Er is gekeken naar de doeleinden van het reclamebeleid, hetgeen heeft geleid tot een vijftal zones.
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Aldus ontstaat er een kaartbeeld dat duidelijkheid biedt omtrent twee zaken.
In de eerste plaats kan een ieder zien in welke zone zijn pand/bedrijf zich bevindt en wat
de mogelijkheden daarbinnen voor reclamevoering zijn. In de tweede plaats wordt op deze
wijze duidelijk dat een aantal wijken uit bijvoorbeeld cultuurhistorisch oogpunt andere
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(strengere) criteria gelden.
Ook spelen er bijvoorbeeld in beschermde stadsgezichten andere belangen dan op bedrijvengebieden, die een gebiedsgerichte benadering rechtvaardigt. Op grond van deze verdeling is het ook goed uit te leggen waarom het beleid uitgaat van strengere- en vrijere
welstandscriteria. De verschillen tussen de onderscheidenlijk gebieden zijn gering. Toch is
gekozen voor deze verdeling, omdat dit in de dagelijkse praktijk toegankelijker en eenvoudiger te hanteren is ten opzichte van een stelsel met vrijstellingen en ontheffingen.
De ordening van de stad luidt als volgt:

A.

Standaard gebied

Alle bebouwde wijken binnen Den Haag. Het betreft hier woongebieden en winkelstraten,
die niet binnen de Beschermde Stadsgezichten of groengebieden (B) de bedrijvengebieden
(C),de specifieke uitgaansgebieden (D) of de Strandnota (E) vallen. Het gebied rond de eerste en tweede binnenhaven wordt met het oog op de toekomstige ontwikkelingen niet als
bedrijvengebied beschouwd.
De richtlijnen, die bij dit deel van Den Haag horen bevatten de standaardnormering.

B.

Beschermde stadsgezichten en groengebieden

Deze gebieden behoeven een terughoudend reclamebeleid om de kwaliteit in deze gebieden op een juiste wijze te kunnen beschermen. De gebiedsgebonden reclamerichtlijnen zijn
strenger dan voor het Astandaard@ gebied. Op het moment dat een wijk of gebied wordt

aangewezen als gemeentelijk of Rijks beschermd stadsgezicht valt het betreffende gebied
automatisch onder B.
Reclamevoering in de groengebieden wordt niet uitgesloten, maar dient met het oog op
het karakter van deze gebieden terughoudend te zijn.

C.

Bedrijvengebieden

Deze gebieden behoeven vanwege de activiteiten die daar plaatsvinden een minder streng
beleid dan de onder ad A genoemde standaardnormering. Binnen deze zone zijn tevens
opgenomen de bedrijvengebieden in het achtste stadsdeel.

D.

Specifieke uitgaansgebieden

Deze gebieden behoeven vanwege de activiteiten die daar plaatsvinden een minder streng
beleid dan de onder ad A genoemde standaardnormering. De specifieke uitgaansgebieden
zijn op de kaart met een blauwe kleur aangeduid. Tot deze gebieden worden ook gerekend
de zones rond de openbaar vervoersknooppunten (CS en HS). Het betreft dus een zone
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waar veel publiek komt, zowel als passant als recreant.
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N.B.: voor typische Haagse uitgaansgebieden in het centrum, zoals bijvoorbeeld het Plein

NOTA VAN
DEN HAAG

en de Grote Markt is met in achtneming van de historische setting niet gekozen voor een
ruimere aanpak.

NOTA·blad 43·04
Deel 2
Beoordelings

E.

Richtlijnen conform Nota Strandbeleid

In de Strandnota zijn al criteria opgenomen. Deze worden onverkort overgenomen in deze
nota, met dien verstande dat hetgeen thans niet in de Nota Strandbeleid is geregeld valt
onder de standaard richtlijnen als bedoeld onder ad A

3.2 Objectgerichte aanpak
Bij de objectgerichte benadering gelden twee uitgangspunten. In de eerste plaats is er een
aantal >Algemene richtlijnen voor gevelreclame en reclame in de openbare ruimte@ geformuleerd. Veel van deze algemene criteria golden al sinds 1992.
Deze algemene richtlijnen hebben steeds betrekking op elk object en gebied.
In de bij het besluit behorende toetsingscriteria is de gebiedsgewijze indeling van Den Haag
vervolgens per reclamedrager (onderverdeeld in gevelreclame en reclame in de openbare
ruimte) uitgewerkt en voorzien van criteria (een normering). Hierbij is de standaardnormering
als uitgangspunt genomen. Deze normering (in de bruin gekleurde kolom) komt op de toegevoegde nieuwe ontwikkelingen na geheel overeen met het huidige beleid. Conform de indeling van de stad in uit cultuurhistorisch oogpunt belangrijkere en minder belangrijke gebieden
is deze standaardnormering verscherpt respectievelijk verruimd.
De methodiek van gebiedsindeling en objectgerichte welstandscriteria voor reclamedragers
biedt een aantal voordelen. Niet alleen spreekt de transparantheid en de duidelijkheid
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vooraf van de toetsingscriteria aan, maar ook is de gedifferentieerdheid goed uit te leggen nu het systeem rekening houdt met de historische en architectonische kwaliteiten van
de verschillende gebieden/wijken.
Het reclamebeleid bevat beleidsregels waarmee in feite in kwalitatieve zin de ondergrens
wordt gedefinieerd; m.a.w. het vastleggen van de kwaliteit die moet worden gehaald wil
een aanvraag voldoen aan Aredelijke eisen van welstand@.
Inventiviteit in de markt welke leidt tot afwijkende voorstellen, die het in kwalitatief opzicht
winnen van de in het gemeentelijk beleid vastgelegde criteria zullen in principe voor een
positieve benadering en advisering in aanmerking kunnen komen.

3.3 Ontwikkelingskaders voor reclame
Het reclamebeleid sluit als onderdel van het welstandsbeleid aan op de kwaliteit van de
stedelijke omgeving. Gerelateerd aan de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiDE
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ten en de samenhang daartussen in de stad heeft dit geleid tot een gebieds- en objectgerichte benadering. In de methodiek van de welstandsnota dient het reclamebeleid te worden beschouwd als het “Beheerkader reclame-uitingen”.
Net zoals dat bij de ontwikkeling van de stedenbouwkundige plannen het geval kan zijn,
kan er de behoefte en/of noodzak ontstaan om voor wat de reclamevoering in een bepaalde straat of gebied betreft een andere weg in te slaan. Het beheerkader dient daarbij als
uitgangspunt en dwingt de initiatiefnemer(s) tot het opstellen van een nieuw kader, waarin
de nieuwe criteria zijn opgenomen. Dit ontwikkelingskader kan voor wat betreft de reclamevoering afwijkende criteria bevatten, maar ook in een specifieke situatie ruimte bieden
aan andere vormen van reclame.
Een ontwikkelingskader kan en integraal karakter hebben in die zin dat daarin voor zowel
de gevelreclame als voor de (bouwvergunningplichtige) maatregelen in de openbare ruimte
nieuwe of aanvullende criteria kunnen worden opgenomen. Het nieuwe ontwikkelingskader
zal voortkomen uit bestuurlijk geaccordeerde plannen en na publicatie, terinzageligging
worden vastgesteld en afgekondigd. Op dat moment geldt voor het specifieke gebied een
nieuw beoordelingskader voor de Welstands/ en Monumentencommissie.
Het project `China Town´ is daar en goed voorbeeld van. Op basis van het raadsbesluit zal
er een ontwikkelingskader worden opgesteld, waarin de bestuurlijke en maatschappelijke
wensen in en nieuw kwaliteitskader worden vastgelegd. Alleen voor het gebied dat onder
het raadsbesluit valt geldt voor de potentiële opdrachtgevers en voor de
Welstandscommissie een nieuw toetsingskader.

3.4 Bijzondere aanvragers.
Het gaat hier met name om reclame bij benzinestations, huisstijlen van winkelketens en op
kiosken. Op basis van de gekozen methodiek behoeven voor deze categorie aanvragers
geen uitzonderingen te worden gemaakt. Ook hierop zijn de algemeen geldende criteria
van toepassing en deze bieden voldoende ruimte om te komen tot een voor alle partijen
aanvaardbare reclamevoering. In de praktijk blijkt dat met deze categorie opdrachtgevers
vrijwel altijd tot een oplossing wordt gekomen en dat dit noch gaat ten koste van de kwaliteit noch van de door de opdrachtgevers gewenste reclamevoering en of landelijke herkenbaarheid.

3.5 Banieren
Mede op basis van de politieke besluitvorming (beleidsprogramma 1998-2002) wordt er
binnen het reclamebeleid ruimte geboden aan de banier als reclamedragers in het Haagse
straatbeeld.
Geheel binnen het gedachtegoed van de Woningwet dienen ook banieren te voldoen aan

DE

redelijke eisen van welstand. Er is gezocht naar een passende oplossing.

WELSTANDS
NOTA VAN
DEN HAAG

Voor de hand ligt derhalve een regeling waarbinnen op basis van objectieve criteria (ontleend aan het gebouw en zijn context) een algemeen kader wordt geformuleerd. Dit is niet
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alleen beter uit te leggen aan de aanvragers, maar zal ook in de sfeer van de handhaving
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voldoende handvatten bieden om adequaat op te treden.
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Als toetsingscriteria gelden bij de beoordeling van een aanvraag:
I.

Karakter pand; status:

Betreft het een rijksmonument en is het wel/niet van belang in architectonisch opzicht.
Voorts is van belang of het pand is gesitueerd in gekende historische setting.
II.

Straat breed/smal:

In principe lenen brede straten zich beter voor deze categorie reclamedragers, omdat er
een beter zicht mogelijk is op het gevelbeeld. In smalle straten zijn banieren niet alleen te
opzichtig (opdringerig), maar bovendien gaat het zicht op grote delen van de gevelwand
schuil achter deze doeken.
III.

Typologie architectuur:

Voorts van belang is de typologie van de bebouwing. Is het pand gebouwd als museum of
warenhuis of is er sprake van een afwijkend gebruik in een historisch als woonblok ontwikkelde wand.

gevels

IV.

Korrelgrootte belendende gevelbeeld;

architectonische elementen en schaalgrootte:
Onderdeel van de context is ook de specifieke kwaliteit van het gebouw en de gevelwand
waar het onderdeel van uitmaakt. Betreft het een in een keer ontworpen wand of is de
wand opgebouwd uit kleinere op zichzelf staande pandjes. Bevat de architectuur specifieke
elementen en is er wel/geen sprake van een voldoende schaalgrootte.
V.

Buitenruimte van voldoende afmeting aanwezig:

Een belangrijke factor bij de afweging is voorts of een bedrijf of instelling beschikt over
een buitenruimte, welke mogelijk als alternatief zou kunnen dienen (zie bijv. Museum
Mesdag aan de Laan van Meerdervoort). Daar waar een pand ongeschikt is voor een reclamedrager kan het in relatie tot de omgeving benutten van zo=n buitenruimte soelaas bieden.
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3.6 Lichtkranten
Ten opzichte van het vigerende beleid vormen de lichtkranten en dotterborden een nieuwe
generatie reclamedragers, waarvoor naast het esthetische aspect ook andere afwegingsfactoren gelden, zoals bijvoorbeeld de verkeersveiligheid. Toch kunnen deze reclamedrager
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een speciale informatieve rol vervullen op plekken met veel passanten en recreanten. Met
name het informatieve aspect speelt hierbij een doorslaggevende rol. Deze reclamedragers
- beperkt in aantal - zijn denkbaar binnen het blauwe gebied, waarbij dan met name wordt
gedacht aan: het Spuiplein, de route Spui-Hofweg, in Scheveningen en bij de grote openbaarvervoersknooppunten. Verdere uitbreiding zal door de toch geringe kwaliteit als
gevolg van de noodzakelijke afmetingen een te grote verstoring van het gevelbeeld in het
algemeen en de architectuur in het bijzonder betekenen.

3.7 Reclame op bouwplaatsafzettingen
Den Haag is een stad met veel dynamiek. Er wordt veel geïnvesteerd in de gebouwde
omgeving hetgeen gepaard gaat met bouwactiviteiten. Voor de verhoging van de kwaliteit
van de soms het straatbeeld ontsierende bouwschuttingen staat de gemeente een beleid
voor dat is gericht op het verbeteren van het aanzien van bouwplaatsafzettingen. Het
beleid richt zich primair op het gebied globaal gelegen binnen de binnenruit en langs
doorgaande routes. Bij bouwplaatsafzettingen, die langer dan negen maanden het straatbeeld gaan bepalen wordt de aannemer/opdrachtgever in een vroeg stadium van de
gemeentelijke beleidslijn op de hoogte gesteld en draagt hij dienovereenkomstig zorg voor
een kwalitatief aanvaardbaar beeld, naast de vanzelfsprekende veiligheid die een bouwplaatsafzetting moet bieden.
Bij de kwalitatieve verbetering van een bouwplaatsafzettingen is het aanbrengen van reclame toegestaan. Dit dient evenwel in overleg met onder meer de Welstands- en

Monumentencommissie te geschieden en het is nadrukkelijk de bedoeling dat er een
goede verhouding wordt gevonden russen de omvang van de schutting en de hoeveelheid
reclame. Deze reclame dient eerder ter voorkoming van wildplakken, graffiti en beschadiging. Het onderdeel reclame mag op bouwplaatsafzettingen een repeterend effect hebben,
maar dient zich in omvang wel te conformeren aan de voor het betreffende gebied geformuleerde omvang per uiting. Het gebruik aan bouwplaatsafzettingen voor kunst zal waar
mogelijk worden gestimuleerd, maar dat gaat verder buiten de draagwijdte van deze nota.

3.8 Steigerdoekreclame
Een betrekkelijk nieuw fenomeen is de steigerdoekreclame. Bij grondig gevelherstel en
restauratiewerkzaamheden, worden steigers ( verplicht bij de Arbo-wet) afgedekt door
gekleurde doeken. Zo wordt onder meer overlast door stof e.d. voorkomen. Deze doeken,
grote oppervlakten, bieden de mogelijkheid tot het aanbrengen van afbeeldingen, waaronder reclame-uitingen. Net als bij bouwplaatsafzettingen kan het op een goede wijze benutten van deze tijdelijke ruimten bijdragen aan een beter aanzien voor deze tijdelijke ingre-
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pen in het gevelbeeld. Een aanpak zoals bij de bouwplaatsafzettingen ligt voor de hand.
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afmetingen zich richten naar de voor het betreffende gebied geldende normering. In de
zomer 2002 is een proef gedaan bij een bouwplaats op de hoek Spui/Spuistraat. Deze pilot
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is geslaagd te noemen nu de relatie tussen de oppervlakte van de reclame en de totale
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oppervlakte van het gehele doek van dien aard was, dat er sprake is van een verhoudings-
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gewijze gepaste invulling van het doek.

Tijdelijke bouwvergunningen

4.

Tijdelijke bouwvergunningen
en vergunningsvrije reclame uitingen

4.1

Tijdelijke bouwvergunningen.

De tijdelijke bouwvergunning is op grond van de Woningwet mogelijk voor categorieën van
bouwwerken die voorzien in een tijdelijke behoefte. In de nieuwe Woningwet is voor de
tijdelijke vergunning geen welstandsadvies meer nodig. De gemeente gaat ervan uit, dat
bij de categorie reclamedragers nauwelijks of geen sprake zal zijn van tijdelijkheid.
Immers, het doel van het aanbrengen van een reclame-uiting is gericht op het continu trekken van de aandacht van het publiek. Dit continue proces verhoudt zich niet met het beginsel van Ahet voorzien in een tijdelijke behoefte. Slechts in zeer beperkte mate is het voorstelbaar dat het maken van reclame een tijdelijk karakter zou kunnen hebben, namelijk bij
bijvoorbeeld acties zoals uitverkoop.
Een termijn van drie weken, waarbinnen nog sprake is van tijdelijkheid is in dit verband dan
ook verdedigbaar. Ook in dat geval zal voor een tijdelijke bouwaanvraag voor een reclame-

drager een vergunning moeten worden aangevraagd. Als aannemelijk is dat de reclamedrager voor een kortere periode dan drie weken zal worden gebruikt kan een welstandsadvies
achterwege blijven.
Van deze mogelijkheid per bedrijf/pand kan slechts tweemaal per jaar en niet aansluitend
gebruik worden gemaakt (bijvoorbeeld voor- en najaarsuitverkoop).
In reclameblad 38-04 wordt nog aandacht besteed aan de reclamedragers in de openbare
ruimte met een tijdelijk karakter. Het gaat ook daar om evenementen. Voor langlopende
tentoonstellingen is er de mogelijkheid van het hebben van een banier, die binnen de
afspraken omtrent plaats en omvang het programma van de culturele instelling kunnen
volgen.

4.2 Vergunningvrije reclame-uitingen
Vergunningvrije bouwactiviteiten blijven buiten een gemeentelijke beoordeling i.c. het
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reguliere welstandstoezicht. In sommige gevallen kunnen deze reclame-uitingen wel degelijk negatieve effecten hebben op de kwaliteit van de omgeving. Ter voorkoming van een al
te grove aantasting van de omgeving zijn in de criteria toch richtlijnen opgenomen.
Enerzijds past dit in het kader van dit reclamebeleid dat in de volle breedte toetsbaar en
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helder voor af wil zijn en anderzijds ter voorkoming van misverstanden en misstanden. Het
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feit dat een reclame-uiting wordt genoemd legt immers een relatie met de precarioheffing
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die hierop wel van toepassing is.

Tijdelijke bouwvergunningen

Tevens geldt nog steeds het beginsel van de ernstige strijd met redelijke eisen van welstand op grond van welk beginsel repressief kan worden opgetreden.

4.3. Welstandsvrije gebieden
Op grond van de Welstandsnota of latere besluiten is het niet ondenkbaar dat delen van
de gemeente worden aangemerkt als welstandsvrije zone. Een besluit als zodanig betekent
dat alle bouwvergunningplichtige activiteiten welstandsvrij zin, dus ook de reclamedragers.
In die gebieden is in zo=n situatie derhalve geen reclamebeleid.

5.

Reclame in de openbare ruimte

5.1 Ontwikkelingen in de periode 1996-1999
Er is een fors aantal overeenkomsten met marktpartijen gesloten hetgeen niet alleen zijn
effect heeft gehad op de kwaliteit van de reclameobjecten, maar ook op het onderhoud en
de handhaving. Tevens heeft de discussie in deze periode geleid tot een betere samenwerking tussen gemeentelijke diensten en de Welstandscommissie, hetgeen zijn weerslag heeft

gevonden in het op dit aspect goed functioneren van de Advies Commissie Openbare
Ruimte, als coördinerend adviesorgaan voor plaatsingsplannen.

5.2 Organisatie reclame in openbare ruimte
De gemeente speelt bij de reclame in de openbare ruimte een belangrijke dubbele rol. In
de eerste plaats is er de privaatrechtelijke rol, aangezien zij derden de mogelijkheid biedt
om in de openbare ruimte reclamedragers te plaatsen. Daarnaast is de gemeente publiekrechtelijk betrokken bij deze plaatsing omdat zij bevoegd is te beslissen op de vergunningaanvragen.
Deze dubbelrol is ingebed in een zorgvuldige procedure (i.c. aanbesteding, contract, plaatsingsplannen en publiekrechtelijke vergunning op grond van de APV en/of de Woningwet).
Deze dubbele vergunningplicht geldt bijvoorbeeld voor billboards. Hierbij staan de kwaliteitseisen centraal, waaraan door de ACOR voor zover nodig en in geval van bouwvergunningplichtige reclamedragers door de Welstands- en Monumentencommissie worden
getoetst.
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begroting van de DSB behelsde, heeft in 1996 en volgende jaren een intensieve en uiteindelijk succesvolle discussie plaatsgevonden tussen de binnen de gemeente betrokken par-
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tijen, waaronder de Welstands- en Monumentencommissie. Deze discussie had als uitkomst
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de breed gedragen accordering van een aantal reclamedragers welke in de openbare ruim-
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te kunnen worden geplaatst. De daarbij goedgekeurde reclamedragers voor Den haag zijn
in de bij het besluit behorende toetsingscriteria opgenomen.
Op basis van deze goedgekeurde modellen en voorstellen terzake van de marktpartij is
vervolgens een plaatsingsplan opgesteld waarin elke voorgestelde locatie is getoetst in de
ACOR en vervolgens als bouwaanvraag door de Welstandscommissie. Het plaatsingsplan is
ook beoordeeld op aspecten betreffende verkeersveiligheid. Het resultaat was een plaatsingsplan op basis waarvan na het doorlopen van de noodzakelijke juridische procedures
de benodigde vergunningen zijn verstrekt.
Uitgangspunt was dat alleen goedgekeurde modellen werden geplaatst op de daarvoor
geaccordeerde locaties. Op basis van dit heldere uitgangspunt is het voor alle partijen duidelijk wat in Den Haag de mogelijkheden zijn.
Vanuit dit vertrekpunt kunnen zich feitelijk twee situaties voordoen:
a. Er is behoefte aan een uitbreiding van het overeengekomen aantal locaties
(bijvoorbeeld in Wateringse Veld) of
b. De markt produceert nieuwe reclamedragers voor de openbare ruimte, die zij graag op
Haags grondgebied wil plaatsen.

Reclame in de
openbare ruimte

Bij de onder ad a. beschreven situatie zal eerst via de ACOR overeenstemming worden
gezocht over het >hoe(veel) en waar= en daarna wordt de privaatrechtelijke overeenstemming met de marktpartij aangepast (de onderhandelingen met de private partijen lopen
uiteraard wel parallel aan discussie met de ACOR. Na een positief advies van de ACOR zullen de bouwvergunningplichtige reclamedragers nog formeel door welstand worden beoordeeld, waarna behoudens bijzondere bouwplanprocedures na verlening van de bouwvergunning tot plaatsing kan worden overgegaan.
Komt er evenwel een nieuw model op de markt, dan zal er door tussenkomst van de DSB
eerst met de Welstandscommissie en de ACOR over het model tot overeenstemming worden gekomen. Dan zal er een plaatsingsplan worden opgesteld en de vorm worden gegeven aan de privaatrechtelijke regeling. De verantwoordelijk vakwethouder legt vervolgens
de nieuwe modellen en de daarbij behorende contracten voor aan de raadscommissie. Na
goedkeuring wordt procedure afgerond. Parallel daaraan zullen de aanvullende welstandDE

scriteria in de Welstandsnota worden opgenomen.
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Voor wat betreft de effectiviteit van het gevoerde beleid en de naar de toekomst getrokken lijnen mag worden geconcludeerd dat door het centraal stellen van de kwaliteit van de
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openbare ruimte en de heldere rolverdeling ten aanzien van de privaat- en publiekrechtelijke aspecten bij reclame in de openbare ruimte een aanvaardbaar evenwicht is bereikt tussen de verschillende gemeentelijke deelbelangen.

Reclame in de
openbare ruimte

Het beleid voor banieren, vlaggen en wimpels in de openbare straat te plaatsen komt hierna aan de orde. Daar waar nog kanttekeningen zijn te plaatsen bij de illegale billboards
wordt verwezen naar bijlage 4. Modernisering van deze in het verleden gedoogde reclamedragers is van essentieel belang voor de kwaliteit van zowel de openbare ruimte als de
bebouwde omgeving. Het proces dat moet leiden tot een geleidelijke verdwijning van deze
billboards uit ons straatbeeld is inmiddels in gang gezet.

5.3 Banieren, vlaggen en wimpels
Bij de plaatsing van deze reclamedragers zal het steeds gaan om een tijdelijke plaatsing,
gekoppeld aan een evenement of aan een als gevolg van andere activiteiten tijdelijke situatie. Deze plaatsing is toegestaan onder de navolgende voorwaarden:
alleen bij evenementen, festivals en manifestaties, dus per definitie tijdelijk (toetsing via de
evenementenvergunning);
mogen alleen staan onmiddellijk bij of op de locatie waar de manifestatie plaatsvindt;
sponsorvlaggen zijn toegestaan;
zoals thans reeds gebeurt de reclamevrije zones uit de lopende reclamecontracten
respecteren;
schade die bij het plaatsen aan de verharding ontstaat, moet - conform de huidige praktijk

- worden vergoed;
de verkeersveiligheid mag niet in gevaar komen;
het vorenstaande publiekrechtelijk te regelen via de evenementenvergunning.

6.

Procedures en bevoegdheden

6.1 Organisatie
De gemeente vervult bij het reclamebeleid een tweeledige rol, hetgeen ook in de organisatie rondom dit onderwerp is terug te vinden. De gemeente beoordeelt niet alleen publiekrechtelijk aanvragen voor bouwvergunningen en/of APV-vergunningen voor reclamedragers,
maar zij treedt bij de plaatsing van reclamedragers in de openbare ruimte op als privaatrechtelijk rechtspersoon (aanbesteding, contracten, verhuur). Deze verschillende betrokkenheid van de gemeente en de daarbij voorkomende bevoegdheden is organisatorisch als
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Dienst Stadsbeheer:
Binnen de Dienst Stadsbeheer is Stedelijke Structuren voor de ontwikkeling van het recla-
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mebeleid verantwoordelijk. De afdeling Vergunningen stuurt dit taakveld en coördineert.
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De organisatie voor reclame in de openbare ruimte houdt zich in concreto bezig met:
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-

de aanbesteding van de reclamevorm, die de goedkeuring heeft van de gemeente;

-

het privaatrechtelijke contract, waarbij altijd het voorbehoud van de publiekrechtelijke
verantwoordelijkheid van de gemeente is opgenomen;

-

de plaatsingsplannen (zo nodig op basis van een beleidsnotitie met uitgangspunten,
zoals voor de reclamezuilen) die een toets van de gemeente ondergaan;

-

na goedkeuring daarvan de begeleiding van de publiekrechtelijke APV-vergunningprocedures (APV artt. 6 en 29)

-

de plaatsing van de objecten.

Dienst Stedelijke Ontwikkeling:
De Dienst Stedelijke Ontwikkeling (stadsdeelkantoren en Welstands- en
Monumentencommissie) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid, de toetsing
en de afhandeling inzake de aanvragen voor bouwvergunningplichtige reclamedragers.
DSO en DSB leveren door de inbreng van de Stafafdeling Ruimtelijke Ordening, de
Welstands- en Monumentencommissie respectievelijk het bedrijfsonderdeel Stedelijke
Structuren en Stadsdelen nadrukkelijk bij in de kwaliteit van modellen en plaatsingsplannen, onder andere via de inbreng in de ACOR.
De vraag is gerechtvaardigd of een dergelijke organisatorische verdeling nadelig is voor de

Procedures en
bevoegdheden

effectiviteit van het bestaande beleid of verbeteringen daarvan in de weg staan. Het feit
dat de activiteiten van dienstonderdelen door DSB/DSO en de ACOR/Welstands- en
Monumentencommissie worden getoetst is een "gezonde" situatie, die bijdraagt aan het
bereiken/bewaren van een goede balans tussen de gemeentelijke privaatrechtelijke en
publiekrechtelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarbij geldt dat de rolverdeling met betrekking tot verantwoordelijkheden en bevoegdheden - het gaat immers om
zowel APV- als bouwvergunningen - en de procedures vastliggen. Met de verder deconcentratie van de DSO zullen op de ACOR-adviezen na immers alle handelingen op de stadsdeelkantoren kunnen plaatsvinden.

7. Handhaving
7.1 Procedure/werkwijze aanpak illegaal aangebrachte gevelreclames
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In de periode 1992-1998 is een behoorlijk deel van de van illegaal aangebrachte gevelreclames aangepakt en gesaneerd. Het blijft evenwel een moeilijke materie, omdat de praktijk
laat zien dat in veel gevallen men al snel weer in dezelfde fout vervalt. Het niet snel
genoeg afnemen van het aantal illegale reclamedragers is hier het gevolg van. Ondanks alle
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inspanningen blijft dit aspect extra aandacht vragen. De gehele procedure/werkwijze rond
reclame-aanvragen zal nader worden bezien en waar mogelijk zullen verbeteringen worden
doorgevoerd, hetgeen onder meer door de uitbreiding van de deconcentratie kan worden
bereikt.
Dragers van de werkwijze zullen onder meer zijn:
het stelsel van objectieve toetsingscriteria voor gevel reclame en voor reclamedragers in
de openbare ruimte;
heldere procedures voor vergunningplichtige reclamedragers, zowel op grond van de
Woningwet als van de APV;
een actieve aanpak van illegaal geplaatste reclame-uitingen en een saneringsplan voor al
langer aanwezige illegale reclames voor de komende 5 jaar.
Er wordt vanuit gegaan dat deze nota een nieuwe stimulans kan betekenen voor de handhaving door de heldere richtlijnen en aanpak. De in het verleden behaalde resultaten zijn
binnen de huidige gedeconcentreerde capaciteit zeker realiseerbaar. Heldere richtlijnen
betekenen immers minder discussiepunten en procedures.
Een belangrijke voorwaarde bij een strakkere aanpak binnen het reclamebeleid is het goed
invullen van de gemeentelijke "voorbeeldfunctie". Een waardevolle bijdrage hieraan is
binnen handbereik bij realisatie van het nieuwe billboardbeleid.
Dit biedt de gemeente goede mogelijkheden om de illegale billboards die het stadsbeeld
sterk verstoren aan te pakken. Immers, bij het invoeren van de nieuwe billboards en de

daarmee samenvallende sanering van de legale oude billboards worden tevens de illegale
billboards aangepakt.

7.2 Recente ontwikkelingen bestrijding illegale plakreclame
De regelgeving bood tot voor kort onvoldoende mogelijkheden om effectief op te treden
tegen opdrachtgevers van illegale plakreclame op objecten in de openbare ruimte. Daarom
is de APV aangepast in de zin dat nu ook opdrachtgevers meer expliciet onder het verbod
vallen om zonder vergunning reclame te maken in de openbare ruimte. Zodoende ontstaan
betere mogelijkheden voor eigenaren van beplakte objecten om de kosten van het verwijderen van reclameposters via een procedure te verhalen op degene voor wiens producten,
diensten en activiteiten illegaal reclame wordt gemaakt.
De gemeente zal mede in het kader van het project AGraffiti Fini@ initiatieven nemen om
gesteund door de gewijzigde APV - in nauwe samenwerking met andere eigenaren van
objecten in de openbare ruimte, zoals HTM, ENECO, Casema, NS en woningbouwvereni-
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gingen gezamenlijk op te treden tegen illegale plakreclame. Deze gezamenlijke aanpak sluit
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ject AGraffiti Fini@ waarbij een van de uitgangspunten is dat eigenaren in beginsel zelf verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van hun eigendommen.
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De aanpak is er in essentie op gericht om illegale reclame zo snel mogelijk te verwijderen
en vervolgens zoveel mogelijk via civielrechtelijke procedures te verhalen op de overtreders. Daarnaast zullen afhankelijk van de situatie zo nodig instrumenten op basis van het
bestuursrecht en het strafrecht worden ingezet. Overigens wordt natuurlijk ook strafrechtelijk opgetreden als iemand op heterdaad wordt betrapt op wildplakken.

8. Samenvatting en conclusie
De gemeente voert belangrijke taken uit op het gebied van de inrichting van onze leefomgeving. Zij maakt daarbij gebruik van haar publiekrechtelijke bevoegdheden (vergunningverlening en handhaving) en waar nodig en mogelijk privaatrechtelijke bevoegdheden
(contracten, gronduitgifte).
Reclame-uitingen kunnen, indien een onderbouwd en helder beleid ontbreekt, het straatbeeld in negatieve zin beïnvloeden en de kwaliteit van de stedenbouwkundige en architectonische omgeving teloor doen gaan. Het gaat in het kader van dit beleidsveld om ingrepen, die variëren van de wijziging van een winkelpui tot en met de gevelreclame aan een
winkelpand en van reclamepanelen in de abri's en "billboards" tot aan uitstallingen in de
openbare ruimte. Daarbij zijn ook vaak gevels in een kwetsbare historische omgeving in het
geding.
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Van het gemeentebestuur wordt terecht verlangd en verwacht dat zij al deze ingrepen op
voorhand met consistente, heldere en redelijke (beleids)regels reguleert en deze regels vervolgens adequaat handhaaft. Zo vereist de nieuwe Woningwet dat de gemeente welstandscriteria formuleert, die zowel object- als gebiedsgericht mogen zijn gedifferentieerd.
Op dit punt betekent de voorliggende reclamenota een continuering van het in 1992 ingezette beleid, zij het dat in de nieuwe nota:
gebruik wordt gemaakt van acht jaar ervaring op het gebied van advisering op
vergunningaanvragen en
wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen;
rekening wordt gehouden met inmiddels gegroeide wensen.
De transparantie die op deze wijze met het beleid wordt bereikt zal in alle opzichten positief werken. In het communicatietraject zal dit verder breed moeten worden uitgedragen.
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Met deze nieuwe nota worden voor een groot deel de beleidslijnen, geformuleerd in 1992
doorgezet. Een beleid dat immers tot bemoedigende resultaten heeft geleid.
Als fundament voor het nieuwe beleid gelden de uitgangspunten van de nieuwe
Woningwet, hetgeen leidt tot een voor een ieder helder en overzichtelijk stelstel van toet-
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singscriteria. Zowel intern als extern biedt deze transparantheid de mogelijkheid tot snelle,
efficiënte en kostenbesparende procedures.
Deze aanpak biedt bovendien voldoende garanties om het hoofd te kunnen bieden aan de
op komst zijnde kortere beslistermijnen voor de lichte bouwvergunning (i.c. 6 weken).
Het beleid legt voor de in zones verdeelde stad de gewenste ondergrens vast. Dit kan stimulerend werken voor de marktpartijen, die met een grotere bekendheid van hetgeen is
toegestaan, onder meer kunnen gaan zoeken naar een verlegging van de gedefinieerde
grens.
Voor de tijdelijke en vergunningvrije reclame-uitingen en voor de reclamedragers in de
openbare ruimte bestonden geen of onvoldoende richtlijnen. Op dit punt biedt de nota de
nodige helderheid.
Nieuw in dit verband is het feit dat tijdelijke bouwvergunningen niet meer onder het
welstandstoezicht zullen gaan vallen. Met het oog op ongewenste ontwikkelingen wordt
gebruik gemaakt van de de gemeente toekomende bevoegdheid om aan het begrip tijdelijkheid invulling te geven. Zo is het toegestaan om twee maal per jaar gedurende maximaal twee weken tijdelijk reclame te voeren zonder dat daarvoor een welstandstoets is
vereist. Een bouw- en/of APV-vergunning blijft afhankelijk van de aanvraag wel verplicht.
Ter bewaking van de belangen en de afbakening van de gemeentelijke dubbelrol beschikt

Den Haag met deze nota over een goed stelsel van toetsingscriteria, waarin naast de beide
gemeentelijke diensten (met gescheiden verantwoordelijkheden en bevoegdheden) de
ACOR en de Welstandscommissie de kwaliteit zullen bewaken en daaromtrent aan het college van burgemeester en wethouders zullen adviseren.
Tot slot bevat het nieuwe beleid nog een grote verandering. Na jarenlange discussie wordt
er meer ruimte geboden aan banieren. Het beleid richt zich in dit verband op twee doelgroepen. De culturele instellingen, waarvoor op basis van een aanvraag om bouwvergunning de door de instellingen gewenste banier zal worden geformaliseerd. De tweede groep
zijn de marktpartijen, die op basis van het nieuwe beleid meer ruimte krijgen bij de keuze
van een reclamedrager. Dit is op zich niet meer dan redelijk maar daaraan wordt toegevoegd, dat ook deze banieren - net als uitsteekborden en andere reclamedragers - zullen
worden getoetst aan de van het beleid deel uitmakende beleidsregels (welstandscriteria).
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Handhaving

Bijlage 1
MOTIE 4.3 (Ris nr. 220542) (Aangenomen)
De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen ter bespreking van de
Ontwerpbegroting 1999 en de Meerjarenbegroting 1999 - 2002,
Overwegende dat reclame-uitingen aan panden noodzakelijk kunnen zijn voor het economisch kunnen functioneren van winkels/bedrijven en tevens voor de gemeente precario
oplevert,
Overwegende dat bepaalde reclame-uitingen op historische gebouwen (m.n. door neonreclame) soms afbreuk doen aan de belevingswaarde van de omgeving,
Van mening dat er een goede balans gevonden moet worden tussen het toestaan van
reclame-uitingen enerzijds en de bescherming van karakteristieke stadsgezichten anderzijds,
Nodigt het college uit om met een beleidsnotitie te komen over 'reclame-uitingen in en
rond beschermde stadsgezichten', waarin maatregelen staan verwoord ter regulering van
DE

reclame-uitingen aan en om historische gebouwen.
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GroenLinks

Bijlage 2:

Evaluatie
Hoofdlijnen van het vigerende beleid, de nota 1992.
Al in de nota 1992 werd gesteld, dat de openbare ruimte onder druk stond en er zorgvuldig omgegaan diende te worden met elementen die hun invloed doen gelden op de beleving van het publieke domein. Het reclamebeleid moest een en ander structureren en controleren. Er werd bij zowel de gevelreclame als de reclame in de openbare ruimte voor een
gebiedsgebonden benadering gekozen.
De regelgeving (‘de norm’) hing dus samen met het type gebied. Deze gebiedsgebonden
benadering was echter voor beide hoofdgroepen - gevelreclame en reclame in de openbare ruimte - niet uniform. Bovendien was de gebiedsindeling voor gevelreclame
gebaseerd op twee ordeningsprincipes (functie van gebieden en kwalitatieve waardering
voor gebieden). In de nota 1992 werd geconcludeerd, dat ter uitwerking ervan en het
daarbij behorende zoneringsplan behoefte was aan:
-

het aanpassen van de Reclameverordening;

-

saneringsplannen;

DE

-

plaatsingsplannen en
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-

nadere richtlijnen voor verschillende reclamevormen (voor zover nog niet aanwezig).

Op basis van de nota 1992 heeft de toenmalige Dienst Bouwen en Wonen in 1993 de
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ARichtlijnen toetsing reclame-aanvragen (reclame aan de gevel) opgesteld. Deze richtlijnen

Beoordelings

zijn vanaf dat moment bij de toetsing van reclamevoorstellen toegepast. Het aanbrengen
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van een gevelreclame is immers bouwvergunningplichtig. De Welstandscommissie verwerkte het beleid en de richtlijnen tenslotte in 1993 in de publieksfolder AReclame en
Welstand@. Bovendien kreeg het beleid ten aanzien van borden ‘te koop’ en ‘te huur’ een
nadere uitwerking.
De nota 1992 is destijds na behandeling in de toenmalige raadscommissies LMP en VBM
vastgesteld. De in de nota 1992 aangekondigde uitwerking van het een en ander door aanpassing, modernisering en uitbreiding van de Reclameverordening vond niet plaats, omdat
de in dezelfde periode gewijzigde Woningwet dit overbodig leek te maken. Het merendeel
van de gevelreclamedragers werd immers bouwvergunningplichtig.
De saneringsplannen in het geval van reclame in de openbare ruimte kregen na 1996 vorm
in (nieuwe) plaatsingsplannen, gevolgd door de aanpak van illegale reclame en een
gedoogbeschikking voor 50 billboardlocaties. Bij gevelreclame is geen sprake geweest van
concrete saneringsplannen. De toepassing van het beleid heeft de facto wel een sanerend
effect gehad.
In 1993 zijn, na behandeling in het college van burgemeester en wethouders, onder meer
de uitwerking van het reclamebeleid in plaatsingsplannen van de diverse reclamevormen in
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de openbare ruimte in de raadscommissie LMP besproken. Deze plaatsingsplannen werden
en worden tevens op welstands- en verkeersveiligheidseisen (op dit moment via de ACOR
en VOV) getoetst.

Effectmeting bestaand beleid

Gevelreclame
Voor wat betreft de effectiviteit van het gevoerde beleid in de afgelopen jaren wordt
verwezen naar bijlage 3.
Daarbij kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
DE

-
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het gevelreclamebeleid (inclusief precarioheffing) is voor wat de inhoudelijke resultaten
betreft zeer effectief. Als de reclame een verandering ondergaat leidt dit in ca 75% van
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de gevallen tot een kwalitatieve verbetering;
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het percentage verandering zonder dat er verbetering optreedt, is over het algemeen
vrij laag. Veelal gaat het dan om veranderingen aan al aanvaardbare situaties;
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-

in het overgrote deel van de gevallen leiden wijzigingen aan reclame-voeringen binnen
het huidige beleid tot welstandelijk aanvaardbare situaties;

Bijlage 2

-

hierop is slechts één duidelijke uitzondering. De zogenaamde plaatwisselingen in een
bestaande lichtbak (bouwvergunningvrij);

De bovenstaande bereikte goede resultaten hebben dan ook aan de basis gestaan van
het nieuwe beleid.

Gebied
De kerngedachte daarbij is om het reclamebeleid in een bepaald gebied in een nog sterkere mate afhankelijk te laten zijn van zowel de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en
architectonische kwaliteiten als van de overheersende functies erbinnen. In sommige gevallen zal dit moeten leiden tot een sanerende aanpak. In andere gevallen is wellicht een
verruiming van de thans gehanteerde norm mogelijk. In hoofdstuk 3 van de toelichting
wordt op deze uitgebreidere gebiedsgerichte aanpak nader ingegaan, hetgeen op de bij
het beleid behorende kaart verder is aangegeven.

Reclame-objecten
Voor wat betreft de bestaande regels ("de norm") werd vernomen, dat voor de gevelreclame het huidige beleid op een aantal punten als te strikt wordt ervaren. Voor de
reclamedragers in de openbare ruimte zou gelden dat er onvoldoende of geen regeling is.
Uit de evaluatie en uit contacten met culturele en commerciële instellingen is een aantal
wensen genoteerd.
c. banieren, vlaggen en wimpels: zowel door de commerciële als de culturele sector wordt
de huidige regeling als zeer strikt ervaren. Bij de bestaande regels inzake de reclamedragers in de openbare ruimte ontbreekt het aan een uitgewerkt beleid;
d. De open (losse) belettering op de gevel: de toegelaten reclamedrager op panden in
beschermde stadsgezichten en in gebieden met bijzondere waarden wordt te beperkend van aard bevonden.
e. Dakreclames en reclamedragers op luifels: de huidige regeling is te beperkend van
f.

aard;
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De projectie- en laserreclame: Er bestaat behoefte aan een regeling voor deze relatief
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moderne vorm van reclame maken;
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g. Plaatwisselingen bij lichtbakken: zijn thans niet geregeld;
h. Bewegende reclame (in de vorm van wisselende uitingen) en de lichtcourant: Voor dit
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ties uitzonderingen te kunnen maken. Bewegende reclame zal worden toegepast bij de
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Reclame met wisselende uitingen en lichtcouranten worden ook als geschikte vormen
gezien voor het brengen van niet-commerciële informatie, bijvoorbeeld bij concentraties van culturele voorzieningen;
Benzinestations, huisstijlen van winkelketens en reclame op kiosken: In de praktijk blijkt
dat initiatiefnemers een uitzonderingspositie trachten te verkrijgen. Ten aanzien van dit
soort gevallen is duidelijkheid gewenst;
j.
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tweetal nu niet-toegestane reclamedragers bestaat de behoefte om in specifieke situanieuwe generatie billboards;

i.
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Reclame op tijdelijke voorzieningen: Er is voorts behoefte aan een regeling voor (bouwhekken en -schuttingen, steigerdoeken e.d.).

Waar mogelijk zijn deze uit de evaluatie naar voren gekomen punten meegenomen in het
nieuwe beleid en voor zover dat niet het geval is wordt daarop in Hoofdstuk 3nog specifiek
teruggekomen.

Uitvoering
Op het terrein van de bestaande wijze van uitvoering van het reclamebeleid dient aandacht
te worden besteed aan de vraag of de organisatorische verdeling over twee diensten (DSB
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en DSO) nadelig is voor de effectiviteit ervan of verbeteringen in de weg staat. Over de
huidige procedure en werkwijze bij de aanpak van illegaal aangebrachte gevelreclames
wordt vastgesteld dat deze te veel tijd vergt en geen lik-op-stuk-karakter heeft. Deze aanpak is daarom geen effectief instrument bij de handhaving. Hierdoor neemt de illegaliteit
toe. Daarnaast worden de bestaande "richtlijnen gevelreclame" en de Welstandsfolder te
summier geacht.
Tenslotte is het gangbare aanvraagformulier voor het aanbrengen van een gevelreclame
(i.c. het aanvraagformulier bouwvergunning) te complex en onnodig omslachtig.
Hoofdstuk 8 besteedt aandacht aan de organisatie van het werk en de verdeling van de
verantwoordelijkheden.

DE
WELSTANDS
NOTA VAN
DEN HAAG

NOTA·blad 52·04
Deel 2
Beoordelings
kaders en criteria

Bijlage 2

Bijlage 3

Gevelreclame. Effecten van het vigerende beleid

Voor een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van dit onderdeel van het beleid is gekeken naar acht winkelstraten die een representatief beeld geven voor Den Haag als geheel
en specifiek voor de ontwikkelingen in het Centrum (Vlamingstraat en Spuistraat), in
beschermde stadsgezichten buiten het Centrum (Frederik Hendriklaan, Van Hoytemastraat
en Reinkenstraat) en in de overige stadsdelen (Badhuisstraat, Van Baerlestraat en Jan
Luykenlaan). Deze winkelstraten zijn doorgelopen op in 1992 aanwezige reclame=s en de
eventuele veranderingen daaraan.
Tussen de straten is een duidelijk verschil in kwalitatieve verbetering waar te nemen. Dit is
afhankelijk van verschillende zaken. Zo kennen sommige straten een grotere doorstroming
van winkeliers en dus een hoger percentage veranderingen. De architectonische karakteristieken van een straat zijn daarnaast ook bepalend voor de effecten van het reclamebeleid.
De Vlamingstraat en de Spuistraat worden gekenmerkt door een relatief hoge doorstro-
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ming van bedrijven. Hierdoor is het reclamebeleid vaak in de praktijk te brengen. In beide
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%). De Vlamingstraat heeft geen architectonische karakteristieken die richtinggevend zijn in
de plaatsing en de kwaliteit van de reclamedragers. Het reclamebeleid is hier de enige, in
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kwalitatief opzicht, sturende factor. In de Spuistraat zijn veel panden met een in de puien
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mee ontworpen reclamevoering, daterend van voor 1992, maar wel in overeenstemming
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met de eisen van het huidige beleid. Bij verwisselingen van reclamevoering is in deze gevallen meestal geen verbetering meer te bereiken. Het percentage verbeteringen is hier dan
ook ten opzichte van het hoge percentage veranderingen (48,8%) lager dan in de
Vlamingstraat.
In de Badhuisstraat is in 80% van de gevallen de reclamedrager onveranderd gebleven. Dit
is dan ook de voornaamste reden voor het feit dat er slechts 16% verbetering is te constateren. De overige 4% was voor de wijziging al volgens de huidige normen vormgegeven.
Het effect van het reclamebeleid is hier overigens per verandering net zo sterk als in de
Vlamingstraat. Veranderingen leiden in beide straten in 82% tot een verbetering.
De Van Baerlestraat en de Jan Luykenlaan hebben een percentage verandering dat wat
lager ligt dan in de binnenstad, de verbetering is daarom minder. Dit komt ook omdat in
beide straten de oorspronkelijke reclamevoering, onder meer door de beperkte mogelijkheden tot plaatsing aan de gevel, gemiddeld op een hoger kwaliteitsniveau lag dan in de
Badhuisstraat en de Vlamingstraat. In feite een situatie die gelijk is aan de Spuistraat.
De Frederik Hendriklaan kent een hoog percentage veranderingen (60%) en ook een hoog
percentage verbeteringen (38%). Dit heeft te maken met het feit dat de hier in de hele
straat aanwezige luifel de laatste jaren door veel ondernemers is verwijderd, waardoor een
sterke kwalitatieve verbetering optreedt.
De Van Hoytemastraat en de Reinkenstraat kennen beiden een relatief laag percentage
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veranderingen (30% respectievelijk 25%) en dus ook weinig verbeteringen (22,5% respectievelijk 25%). Voor een deel heeft dit betrekking op het feit dat in beide straten reclamedragers worden veranderd door het verwisselen van de platen in een bestaande lichtbak.
Deze plaatswisselingen zijn niet bouwvergunningplichtig, dus heeft het reclamebeleid er
geen invloed op.
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Vlamingstraat—Totaal 44 bedrijven
VERBETERING

GEDEELTELIJKE

GEEN

GEEN VERANDERING

VERBETERING

VERBETERING

14

2

1

27

31,8%

4,5%

2,2%

61,4%

GEEN VERBETERING

GEEN VERANDERING

9

30

Spuistraat—Totaal 58 bedrijven
VERBETERING

GEDEELTELIJKE
VERBETERING

19

0
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32,8%

0%

15,5%

51,2%
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Badhuisstraatstraat—Totaal 55 bedrijven
VERBETERING

GEDEELTELIJKE
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GEEN VERBETERING

GEEN VERANDERING

VERBETERING

9

0

2

44

16,4%

0%

3,6%

80,0%

GEEN VERBETERING

GEEN VERANDERING

Van Baerlestraat—Totaal 16 bedrijven
VERBETERING

GEDEELTELIJKE
VERBETERING

4

0

1

11

25,0%

0%

6,3%

68,8%

Jan Luykenlaan—Totaal 21 bedrijven
VERBETERING

GEDEELTELIJKE

GEEN VERBETERING

GEEN VERANDERING

VERBETERING

6

0

2

13

28,6%

0%

9,5%

61,9%

GEEN VERBETERING

GEEN VERANDERING

Frederik Hendriklaan—Totaal 126 bedrijven
VERBETERING

GEDEELTELIJKE
VERBETERING
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48

0

5

51

38,0%

0%

4,0%

40,0%

GEEN VERBETERING

GEEN VERANDERING
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Van Hoytemastraat—Totaal 40 bedrijven
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VERBETERING

GEDEELTELIJKE
VERBETERING

9

0

3

28

22,5%

0%

7,5%

70,0%

GEEN VERBETERING

GEEN VERANDERING

Reinekenstraat—Totaal 36 bedrijven
VERBETERING

GEDEELTELIJKE
VERBETERING

9

0

0

27

25,0%

0%

0%

75,0%

Meer cijfers
Sinds de van invoering van precariobelasting voor reclame boven openbare gemeentegrond
worden gevelreclames intensief gecontroleerd. Na een jaar inventariseren bleken er in 1993
in Den Haag in het totaal 23.740 gevelreclame-objecten aanwezig te zijn met een totale
lengte van 62,7 km. Hiervan bevond 44,6 km zich boven gemeentegrond.
De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling in de periode 1993-1999 weer.

JAAR

BOVEN

BOVEN/OP PARTICULIERE

OPENBARE GEMEENTEGROND

GROND

aantal

km2

aantal

km2

TOTALEN

aantal

km2
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1993

15 627

44,6

8 113

18,1

23 740

62,7
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1999

12 960

28,6

8 332

23,0

21 292

51,2
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saldi

–2667

–16,4

+219

+4,9

TABEL KWANTITATIEVE ONTWIKKELINGEN 1993—1999

–2448

–11,5

De precarioheffing heeft mede bijgedragen aan een schonend en sanerend effect, doordat
deze een ontwikkeling naar kleinere en minder reclame-objecten boven gemeentegrond
stimuleerde. De precarioheffing leidde evenwel ook tot enige verplaatsing van reclameobjecten van boven gemeentegrond naar particuliere grond. De laatstgenoemde locaties
zijn immers vrij van precarioheffing. Door de intensieve controle spoort de gemeente jaarlijks circa 400 illegaal geplaatste reclamevoorwerpen op. Een aanvraag van een bouwvergunning leidt in 70 tot 75% van de gevallen tot legalisatie. In de overige gevallen volgen
aanschrijving en verwijdering.
De intensieve controle en handhaving heeft tevens het effect dat het aantal vergunningaanvragen meer dan verdubbeld is.
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Bijlage 4
Overzicht ontwikkelingen met betrekking tot reclame in de openbare
ruimte uit de periode 1996-1999.

Invulling taakstelling
Binnen de uitgangspunten van het Haags reclamebeleid kwaliteit boven kwantiteit is de
afgelopen jaren gewerkt aan een vorm van marktordening en aan het terugdringen van
illegale reclame in de openbare ruimte.
Marktordening heeft plaatsgevonden binnen de bestuurlijk vastgestelde en financiële
context en is gericht op een bepaald areaal van diverse formaten aan reclamedragers. Alle
gangbare formaten van klein tot groot, met uitzondering van de zeer grote reclamemasten,
staan in de openbare ruimte van Den Haag.

Terugdringen van illegale reclame:
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Met de wildplak organisaties die in Den haag actief waren, zijn overeenkomsten gesloten

NOTA VAN
DEN HAAG

waardoor de illegale activiteiten van deze organisaties zijn omgezet in legaal plakken op
onder andere verkeersregelkasten. Onderhoud van dit straatmeubilairen een geringe finan-
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ciële afdracht aan de gemeente zijn de tegenprestatie. Met het realiseren van openbare
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plakruimte op de bovengrondse glas- en papierbakken is voldaan aan de (grond)wettelijke

kaders en criteria

voorwaarde om handhavend op te kunnen treden tegen illegale reclame in de openbare
ruimte.
Het juridische instrumentarium voor het aanpakken van illegale (plak)reclame in de openbare ruimte is uitgewerkt en wordt waar mogelijk toegepast. Dit is met name voor wat
betreft de zogenaamde sandwichreclameborden in de breedte opgepakt. Daarbij hoort
bijvoorbeeld het preventief optreden in het kader van het verlenen van vergunningen voor
circussen en evenementen, alsmede het zoveel als mogelijk toepassen van Aeen lik op stuk
aanpak door dergelijke borden op kosten van de overtreder te verwijderen. Illegale
reclame in vorm van sandwichreclameborden heeft naast een ontsierend effect vaak ook
nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid.
Om de aanpak van wildplak op onroerend goed en andere objecten in de openbare ruimte
beter te kunnen bestrijden is een aanpassing van de APV in voorbereiding om niet alleen
de wildplakkers maar ook de opdrachtgevers beter aan te kunnen pakken
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Marktordening
Plakreclame
Deze vorm is met name bedoeld voor culturele reclame en reclame voor evenementen. Het
zijn met name de voormalig illegale wildplakorganisaties zoals ‘Het Kabinet’ en ‘Plakker &
Co.’, die op basis van overeenkomsten met de gemeente dit deel van de markt bedienen.
Voorbeelden zijn plakreclame op de verkeersregelkasten en de daartoe bedoelde panelen
op de glas- en papiercontainers. Naast het onderhoud aan dit straatmeubilair is het rendement voor de gemeente met name gelegen in het zoveel mogelijk voorkomen van ongewenst wildplakken op andere objecten in de openbare ruimte en aan gebouwen. Voor het
cultureel leven in de stad is deze vorm van reclame zeer belangrijk. In financiële zin leveren
deze contracten voor de gemeente geen inkomsten van enige betekenis op.

Bedrijvenreclame
DE
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Hieronder vallen reclamedragers als de reclamelichtbakken (ca. 300 stuks) en de stadsklokken. De reclamelichtbakken zijn voornamelijk bedoeld voor verwijzing naar de vestigingsplaats van lokale Haagse bedrijven en naamsbekendheid.
De reclamedrager op stadsklokken is zo klein, dat deze lijkt op een sponsorvermelding.
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Net zoals de reclame-uiting op afvalbakken op/rond de Boulevard in Scheveningen en de
oriëntatiepalen op het strand zijn hiermee specifieke openbare voorzieningen gerealiseerd
en zijn financiële afdrachten aan de gemeente niet aanwezig of van geen betekenis voor de
taakstelling aan inkomsten.

Driehoeksborden
De ca. 400 driehoeksborden zijn vooral bedoeld voor aankondiging van (Haagse) culturele
evenementen. Deze reclamevorm is bedoeld voor de organisaties van evenementen met
een groter reclamebudget (vergelijk de plakreclame voor organisaties van culturele evenementen met een zeer beperkt budget).
Dit areaal is voor dergelijke organisaties van aanmerkelijk belang, terwijl anderzijds de uitvoering van de reclamedrager afdoet aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Het model
driehoeksbord wordt vervangen door een minder vandalisme gevoelig vast reclamepanel.
het ontwerp daarvan wordt binnenkort ter beoordeling voorgelegd aan de ACOR..

Grote formaten
Reclame op deze dragers is commercieel van aard en vooral gericht op productreclame.
Vormen zijn:
-

reclamepaneel in de Haagse abri=s

-

stadsplattegronden

-

reclame-uitingen in de reclamezuilen

-

billboards

Reclamepaneel in abri’s
Het betreft een groot aantal uitingen, waaruit de inrichting en het onderhoud van de
Haagse wachtgelegenheden voor het openbaar wordt bekostigd. Deze reclamevorm levert
de gemeente geen inkomsten op.

Stadsplattegronden
Hiervoor geldt hetzelfde als bij de reclamepanelen in abri‘s, met dien verstande dat de
beperkte inkomsten uit reclame worden aangewend voor de financiering van het maken en
up-to-date houden van de stadsplattegronden.

Reclame-uitingen in reclamezuilen
In 1999 verdwijnen alle oude peperbussen (m.u.v. de vijf locaties met het gietijzeren model
uit de nota historisch straatmeubilair, die inmiddels op de gemeentelijke monumentenlijst
staan) en wordt een ongeveer gehalveerd areaal aan nieuwe en verlichte reclamezuilen
teruggeplaatst. De nieuwe reclamezuilen leveren vanaf drie jaar na plaatsing inkomsten ten
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goede aan de taakstelling op, daar de exploitant de kosten van het verwijderen van de
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asbesthoudende peperbussen voor haar rekening neemt.

Billboards
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De bestaande billboards zijn essentieel voor de taakstellende inkomsten (excl. de verhoging
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uit de herstelbegroting). Terzijde wordt opgemerkt, dat de billboards tegen blinde gevels

kaders en criteria

waarschijnlijk voor 1989 zijn geplaatst als vervanging voor oude A-0 formaat plakborden op
die locaties. Deze zijn destijds gedoogd. Wij zijn geen voorstander van dergelijke locaties en
zijn verder van mening dat het bestaande model billboard niet voldoet: noch voor de kwaliteit
die door adverteerders wordt gevraagd (en daarmee ook niet uit oogpunt van gemeentelijke
inkomsten), noch uit oogpunt van de kwaliteit van de openbare ruimte.
Modernisering van deze reclamedrager is zowel vanuit bovengenoemde zienswijzen
gewenst, als wel uit oogpunt van de gemeentelijke (verhoogde) taakstelling. Een nieuw
verlicht en roterend model speelt op beide zaken in, terwijl tegelijk gekomen kan worden
tot een kleiner aantal billboards in de openbare ruimte.
Onderhandelingen met de huidige exploitant van de billboards zijn in een gevorderd
stadium. De belangrijke elementen hierin zijn:
-

modernisering van het billboard-bestand;
aanzienlijke vermindering van het aantal locaties; met name daar waar de kwaliteit van
de openbare ruimte in het geding is (zoals de voor 1989 via een gedoogbeschikking
gelegitimeerde billboards tegen blinde gevels);

-

realisatie van nieuwe locaties op minder kwetsbare plaatsen in Den Haag (bijvoorbeeld
langs geschikte uitvalswegen en hoofdroutes voor het autoverkeer);

-

verhoging van de gemeentelijke inkomsten naar het niveau van de taakstelling.

Bijlage 4

Overeenkomsten
Het vroegste moment voor heroverweging van het al dan niet voortzetten van lopende
contracten die door DSB worden beheerd:
Lichtbakken

september 2008

driehoeksborden

december 2006

Verkeerskasten

september 2006

Billboards

december 2004 (i.v.m. verlengingsoptie)

Nissen Utrechtse baan

oktober 2004

Reclamezuilen

2009 (optie tussentijdse beëindiging in 2004 via
afkoopsom aan Publex) met optie tot verlenging
met 5 jaar
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stadsplattegronden

medio 2009 (met optie tot verlenging met 8 jaar)

OV-halte inrichting

mei 2012
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Inleiding

Het Algemeen toetsingskader bestaat uit twee onderdelen: de Algemene welstandscriteria
en de Kenmerken karaktergebieden.
Bij de welstandstoetsing van bouwplannen worden de Algemene welstandscriteria gebruikt
in relatie tot de kenmerken van de stedelijke en architectonische omgeving, zoals weergegeven in Kenmerken karaktergebieden.
Het Algemeen toetsingskader is bestemd voor de ontwikkeling en beoordeling van
bouwplannen binnen een bestaande stedelijke omgeving. Het geldt dus niet voor de
beoordeling van plannen die onderdeel zijn van een nieuw stedenbouwkundig kader.
Daarnaast zijn voor specifieke bouwinitiatieven (bijvoorbeeld extra bouwlagen op bestaande bebouwing), veranderingen aan gevels en kleine bouwwerken op erven (tuinschuurtjes,
erfscheidingen, enzovoorts) richtlijnen opgesteld in Specifieke criteria en Het verzorgde
gevelbeeld van Den Haag.
Het onderdeel Algemene welstandscriteria is algemeen geldend en kan ook in andere
DE

situaties worden toegepast.
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De welstandsnota verdiept zich in het architectonische aspect van ontwikkelingen in de
stad. Omdat welstandstoezicht in de bestaande stedelijke omgeving er in eerste instantie

NOTA·blad 42·04
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Inleiding

op is gericht om plannen goed in de omgeving te laten passen, gaan de toetsingskaders
voor het beheerbeleid uit van het bestaande beeld.
De nota gaat daarbij niet in op de stedenbouwkundige aspecten van het bouwinitiatief.
Op dat vlak is het ruimtelijke ordeningsbeleid, zoals neergelegd in bestemmingsplannen of
stedenbouwkundige plannen en visies, bepalend voor de kaders.
Omdat de welstandsnota bij ontwikkelingen binnen de bestaande stedelijke structuur
uitgaat van het beeld van de omgeving, kan de indruk ontstaan dat de nota daardoor
conserverend kan werken. Dat is geenszins de bedoeling. Voor de analyse van de architectonische opgave is de omgeving een uitgangspunt. De nota heeft als inzet dat er nooit
zonder een goed begrip van de omgevingskenmerken wordt ontworpen.
Het stedenbouwkundige aspect is niet onderdeel van het welstandstoezicht; de welstandsnota doet daarom geen uitspraken over stedenbouwkundige kaders en kan dus ook niet
gebruikt worden als (conserverende) rem op ontwikkelingen in de stad.

Opzet Algemeen toetsingskader

De gemeente neemt het standpunt in dat de bestaande stad het uitgangspunt moet zijn
voor een bouwopgave. Elk ontwerp zal zich dus rekenschap moeten geven van de omgeving. Daarentegen wil het kader geen beperking opleggen aan veranderingen in de stad, in
architectuurstijl of bijvoorbeeld in het volume van de bebouwing.
Het Algemeen toetsingskader gaat in op het beeld van de omgeving. Stedenbouwkundige
onderdelen van het ontwerp worden in het kader wel omschreven, maar deze zijn altijd
ondergeschikt aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden.
Met andere woorden: de welstandsnota volgt na de stedenbouwkundige uitgangspunten
en kaders.
De welstandsnota geeft aan welke elementen in het beeld van de bestaande stad zij van
belang acht om als uitgangspunt mee te nemen in een nieuw ontwerp. Het gaat hierbij
zowel om de inpassing van het plan als om de architectonische uitwerking daarvan. Deze
elementen zijn geformuleerd in de Kenmerken karaktergebieden. De kenmerken vormen
het beoordelingskader, waarbinnen de Algemene welstandscriteria worden toegepast.
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De ontwerper dient de kenmerken van de omgeving mee te nemen in de analyse van de
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ontwerpopgave. Dat betekent dat in het ontwerp het kenmerk terugkomt, al dan niet als
interpretatie. De ontwerper (of het ontwerp) kan echter ook op een andere wijze omgaan
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met het kenmerk. Met deze systematiek kan de architect zelf te bepalen hoe dicht het ont-

Algemeen

werp blijft bij de geformuleerde beeldkarakteristiek van het gebied, in welke mate kenmer-

toetsingskaders

ken worden geïnterpreteerd. Of in hoeverre het ontwerp afwijkt van de karakteristiek door
op onderdelen te contrasteren met de beschreven kenmerken.
In het laatste geval trekt de ontwerper de verantwoordelijkheid naar zich toe om aan te
tonen dat een ontwerp, ondanks het interpreteren of contrasteren, toch past in zijn omgeving. Dit is een zware verantwoordelijkheid. Een afwijking van de geschetste kenmerken
kán immers leiden tot het niet overtuigend inpassen van een voorstel in zijn omgeving.
De ontwerper bepaalt zelf zijn vrijheid, waarbij geldt: ‘hoe meer vrijheid, hoe meer
verantwoordelijkheid’.
Daarnaast wordt een ontwerp getoetst aan de Algemene welstandscriteria. De architectonische kwaliteit van een ontwerp wordt aan de hand hiervan beoordeeld.
Bij bouwplannen in een beschermd stadsgezicht is het uitgangspunt dat een plan moet leiden
tot behoud of versterking van de cultuurhistorische karakteristiek van het beschermde
stadsgezicht. In de Kenmerken karaktergebieden wordt de cultuurhistorische karakteristiek
beschreven. Een uitgebreide toelichting op de welstandstoets in de beschermde stadsgezichten staat in Deel 1 onder Regimes (Nota blad 12)

Inleiding

Gebiedsdifferentiatie

De kenmerken van de stad vormen een kader voor bouwplanontwikkeling en de
welstandstoets. Omdat ze per gebied verschillen, is Den Haag verdeeld in vlekken die een
overeenkomstige stedenbouwkundige en architectonische karakteristiek hebben.
In Den Haag gaat het om de volgende gebieden:
— Historisch centrum
— Niet planmatige, negentiende eeuwse stadsuitbreidingen (ca 1850 - 1920)
— Planmatige, vroeg twintigste eeuwse stadsuitbreidingen (1920 - 1940)
— Wederopbouwgebieden
— Tweede helft twintigste eeuw (ca 1970 - 1990)
— Eind twintigste- begin éénentwintigste eeuw
— Vrije verkaveling
— Bedrijvengebieden
— Groengebieden
DE

— Bijzondere stedelijke gebieden

WELSTANDS
NOTA VAN
DEN HAAG

NOTA·blad 43·04
Deel 2
Algemeen
toetsingskaders

Inleiding

Een kaart met de gebiedsindeling is achter in deze nota gevoegd.
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welstandscriteria

Algemene welstandscriteria

De Algemene welstandscriteria gaan in op de kwaliteit van architectuur. Hierbij is de
kwaliteit van een ontwerp zelf aan de orde, maar ook de relatie van het ontwerp met de
omgeving.

Architectonische kwaliteit als uitgangspunt van vormgeving
Ontwerpen is een proces, waarin verschillende aspecten leiden tot het definitieve ontwerp.
Als voorwaarde stelt de gemeente Den Haag dat elk aspect mede op grond van vormgeving
moet worden bestudeerd.
Dit geldt onder andere voor massa, positionering (in zichzelf en ten opzichte van de omgeving), vormgeving van het gebouw in zichzelf, en de uitwerking en detaillering.
De gemeente accepteert bijvoorbeeld nooit een materiaal alleen vanwege bouwfysische
aspecten, of een massa alleen vanwege programmatische eisen. Bij de welstandsbeoordeDE
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ling vraagt de gemeente Den Haag de welstands- en monumentencommissie onder andere
deze argumentatie te toetsen.
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Algemene

De vorm van een gebouw is gerelateerd aan de functie. De welstands- en monumentencommissie dient te toetsen of de functie van een bouwwerk herkenbaar is in de uitstraling.

welstandscriteria

Wat precies de typologie van een gebouw uitmaakt, wordt bepaald door de traditie van
het bouwen, culturele en maatschappelijke waarden, en de noodzakelijke constructie.
Bij gebouwen, die in typologie afwijken van hun gebouwde omgeving (bijvoorbeeld een
kerk of moskee), spelen de culturele en maatschappelijke waarden een belangrijker rol dan
de feitelijke omgeving.
Deze zaken zijn in meer of mindere mate aan interpretatie onderhevig. De bedoeling
van de welstandstoets is niet om de interpretatieruimte te beperken, maar wel om het
eindresultaat te toetsen op de herkenbaarheid van de uitgangspunten en gemaakte
keuzes. Voor sommige typologieën zijn overigens objectgerichte of sneltoetscriteria
opgenomen in de welstandsnota. Het gaat dan om vaker voorkomende, eenvoudige bouwwerken als carports of strandtenten.

Compositie
De compositie is de manier waarop alle verschillende onderdelen van architectuur
en stedenbouw zijn samengebracht in het ontwerp. De variabelen voor wat betreft de

inpassing van een gebouw in zijn omgeving zijn per karaktergebied beschreven en van
criteria voorzien. Als de gebiedsgerichte criteria niet van toepassing zijn, vormt de lijst van
variabelen zelf uitgangspunt bij de beoordeling.
Bij het samenbrengen en interpreteren van alle variabelen in het ontwerpproces, het
componeren, ligt het primaat bij de ontwerper. De welstands- en monumentencommissie
toetst het ontwerp met betrekking tot de compositie op eenduidigheid, structuur en logica
van het concept.

Detaillering
De uitvoering van een ontwerp, zowel in de bestekfase als op de bouw, bepaalt voor
een belangrijk deel de uiteindelijke kwaliteit van een initiatief. Voor de gemeente
Den Haag staat voorop dat uitwerking en detaillering helder, logisch en ondersteunend
aan het concept moeten zijn.
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Karaktergebieden
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KEUZES DIE DAARAAN TEN
GRONDSLAG LIGGEN,
GEBEURT IN HET KADER
VAN DE
OMGEVINGSKARAKTERISTIEKEN

Karaktergebieden

Het Algemene toetsingskader van de Haagse welstandsnota bestaat uit een aantal
Algemene welstandscriteria en een beschrijving van de kenmerken van de verschillende
zogenaamde ‘karaktergebieden’ die Den Haag heeft.
De Algemene welstandscriteria gaan in op de architectonische kwaliteit. De toets, de
discussie over het ontwerp en de keuzes die daaraan ten grondslag liggen, gebeurt in het
kader van de omgevingskarakteristieken.
De beschrijving van de omgeving gebeurt aan de hand van een aantal voor iedereen
herkenbare karaktergebieden van Den Haag. Vaak is het beeld van een deel van de stad
een gevolg van de stedenbouwkundige en architectonische geschiedenis. Bepaalde
periodes kenden haar eigen vormen van stedenbouw en architectuur. Daarom is de indeling
van Den Haag in verschillende karaktergebieden voor een belangrijk deel gebaseerd op de
ontwikkeling van de stad. Ook zijn er vier karaktergebieden die door hun afwijkende
DE
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functie apart zijn beschreven: de bedrijvengebieden, de groengebieden, de gebieden met
een vrije verkaveling en de bijzondere stedelijke gebieden.
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ingegaan op het gebied binnen de ontwikkeling van de stad. Daardoor wordt de achtergrond van de verschillende karaktergebieden duidelijk gemaakt.
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Kaartbeeld welstand regimes

Kaartbeeld karaktergebieden

Het Haagse Beheerbeleid kent twee ver-

De kenmerken van de stad vormen een

schillende manieren van welstandstoezicht.

kader voor bouwplanontwikkeling en de

Deze zogenaamde regimes zijn weergege-

welstandstoets. Omdat ze per gebied

ven in een kaart:

verschillen, is Den Haag verdeeld in vlekken
die een overeenkomstige stedenbouw-

— Regulier

kundige en architectonische karakteristiek

Dit is de stad, met uitzondering van de

hebben. In Den Haag gaat het om de

beschermde stadsgezichten;

volgende gebieden:

— Beschermde stadsgezichten

— Historisch centrum

Dit zijn de stadsgezichten die na aanwijzing

— Niet planmatige, negentiende eeuwse

door het Rijk of door de gemeente worden
beschermd.

stadsuitbreidingen (ca 1850 - 1920)
— Planmatige, vroeg twintigste eeuwse
stadsuitbreidingen (1920 - 1940)

Een aparte vermelding en behandeling

— Wederopbouwgebieden

krijgen voorts de:

— Tweede helft twintigste eeuw
(ca 1970 - 1990)

— Groengebieden
De stad bezit een groot aantal groen-

— Vrije verkaveling
— Bedrijvengebieden

karakteristiek van de stad moet bewaard

— Groengebieden

blijven. De groengebieden zijn aangegeven

— Bijzondere stedelijke gebieden

Verbindingszones (1999).
De status van een gebied heeft gevolgen
voor de mogelijkheden van een bouwplan.
In de welstandsnota worden per onderdeel
de gevolgen van de regimes voor het welstandstoezicht aangegeven.
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gebieden

Het opstellen van een toetsingskader voor een nieuwe
stedenbouwkundige structuur
De welstandsnota regelt in het beheerbeleid het toetsingskader voor alle bouwwerken in
de bestaande stedelijke omgeving. In eerste instantie worden bouwplannen altijd aan dit
beheerkader getoetst. De toets is in dat geval in relatie tot de kenmerken van de omgeving waarin wordt gebouwd. Dit is inclusief de bouwplannen die afwijken van bestemmingsplannen, voorzover ze niet een wezenlijke wijziging van de karakteristiek van de omgeving
betekenen.
Bij grotere ingrepen in de bestaande stad of bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden,
wordt op basis van stedenbouwkundige visies en plannen een nieuwe stedenbouwkundige
structuur ontworpen. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om voor de welstandstoets
van bouwplannen in deze gebieden een nieuw toetsingskader te formuleren. Dit zogenaamde ‘ontwikkelingskader’ is een uitwerking van de ideeën en visies die ten grondslag lagen
aan het stedenbouwkundige plan en dient, na vaststelling door de gemeenteraad, als ver-
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vanging van het in het betreffende gebied geldende, beheerskader.
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De inhoud van een ontwikkelingskader is vrij, mits wordt voldaan aan de bij ‘procedure’
beschreven voorwaarden. Het uitgangspunt is dat in principe elke wijze van welstands-
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toezicht mogelijk is, maar dat alles wat afwijkt van het beheerkader apart moet worden
geregeld.
Procedure

Teneinde met een nieuw beoordelingskader voor een ontwikkelingslocatie ook een wettelijk welstandstoezicht te regelen dient dat beoordelingskader ook de formele procedure te
doorlopen. De afdeling Welstand zal deze procedures begeleiden en er zorg voor dragen
dat de plannen ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden en vervolgens
bekend worden gemaakt.
Het bekendgemaakte beoordelingskader zal daarna (met het raadsbesluit en de bijbehorende kaart) worden gepubliceerd.

Procedure
1
2

Opstellen van stedenbouwkundig plan/stedenbouwkundige randvoorwaarden
Op basis van stedenbouwkundig plan/stedenbouwkundige randvoorwaarden
vaststellen of er sprake is van een ‘nieuwe ontwikkeling’;

3

Geen nieuwe ontwikkeling: zie verder Welstandsnota Den Haag, Beheerbeleid

nieuwe gebieden

4

Wel een nieuwe ontwikkeling:

— De stedenbouwkundige rondt overleg met Welstands- en Monumentencommissie
over stedenbouwkundig plan af
— De stedenbouwkundige formuleert uit het stedenbouwkundig plan een nieuw
beoordelingskader, aan de hand van een aantal thema’s, waarin drie
uitgangspunten zijn verwerkt:
— bebouwing en omgeving
— bebouwing op zich en
— materiaal, detaillering en kleur worden behandeld
5

Afronding in overleg over nieuw beoordelingskader

6

Concept-beoordelingskader maakt onderdeel uit van projectdocument op basis
waarvan stedenbouwkundige plan zal worden vastgesteld
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NOTA VAN

informatieavond
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Inspraakprocedure Awb. Afdeling Welstand verzorgt publicatie en zo nodig

8

Vaststelling beoordelingskader door gemeenteraad

9

Bekendmaking raadsbesluit

Procedure
nieuwe gebieden

10 Publicatie beoordelingskader, kaart en raadsbesluit

HET BELEID
ONDANKS HET INKRIMPEN VAN HET SECRETARIAAT IS
OP INITIATIEF VAN DE COMMISSIE EEN AANVANG
GEMAAKT MET HET HERIJKEN VAN HET WELSTANDSBELEID. VAN EEN DOOR SOMMIGEN GEPROPAGEERDE ONTWIKKELING ‘VAN WELSTANDSTOETSING, VIA
WELSTANDSZORG NAAR WELSTANDSBELEID’ IS GEEN
SPRAKE. ER DIENT GEWERKT TE WORDEN AAN

DE
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NOTA VAN

WELSTANDSTOETSING + WELSTANDSZORG + WELSTANDSBELEID. IN CONCRETO WORDT GEWERKT
AAN EEN HELDERE EN OVERZICHTELIJKE PRESENTATIE WAARBIJ, IN DE VORM VAN EEN MATRIX,
ENERZIJDS THEMATISCH ORDENEND, ANDERZIJDS
PER GEBIED, VEEL VOORKOMENDE WELSTANDSASPECTEN AAN DE ORDE KOMEN. DEZE MATRIX
MOET EEN PRAKTISCHE HULP WORDEN BIJ DE TOETSING VAN KLEINERE BOUWPLANNEN. IN 1997 ZULLEN
DE EERSTE RESULTATEN GEPRESENTEERD WORDEN
JAARVERSLAG WELSTAND DEN HAAG 1996, P. 18

DEN HAAG
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Procedure
nieuwe gebieden

Lijst
van
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DEN HAAG

NOTA·blad 90·04

insprekers

Deel 3

Lijst van personen

Lijst van personen of instellingen die in het kader
van de inspraak op de Welstandsnota hun zienswijzen
kenbaar hebben gemaakt

01 Kamer van koophandel, regio Den Haag Koningskade 30 2596AA 's-Gravenhage.
De heer T. Rijerkerk en mevrouw A. Verberne.
Aanwezig tijdens de discussie bijeenkomst op 10 september 2003.
02 Staedion Den Haag. De heer H. Boerema Postbus 40406 2504LK Den Haag
Aanwezig tijdens de discussie bijeenkomst op 10 september 2003 en schriftelijke
reactie d.d. 29 september 2003.
03 Ceres B.V. Rijswijk. Sir Winston Churchillln 300 2282LZ Rijswijk zh
De heer A. Bouwhuis en H. Lijmbach.
Aanwezig tijdens de discussie bijeenkomst op 10 september 2003.
04 Stichting vrienden van Den Haag, Postbus 85977 2508 CR Den Haag.
De heer R. Vlaanderen, mevrouw E.J. Ranken–Akkerman, de heer H. Creman en de
heer R.J.F. van der Wal.

DE

Aanwezig tijdens de discussie bijeenkomst op 17 september 2003 en reactie schriftelijk
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d.d. 26 oktober 2003.
05 Haagse Koepel voor bewonersorganisaties, Witte de Withstraat 117 2518CS

NOTA VAN
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's-Gravenhage. De heer W. van der Heiden
Aanwezig tijdens de discussie bijeenkomst op 17 september 2003.
Lijst van insprekers

06 De heer Jansen, Zonnebloemstraat 50 2565 RZ Den Haag
Aanwezig tijdens inloopdag Stadsdeelkantoor Segbroek, 7 oktober 2003
07 Mevrouw L. Bleeker, Zonnebloemstraat 48 2565 RZ Den Haag
Aanwezig tijdens inloopdag Stadsdeelkantoor Segbroek, 7 oktober 2003 en aanwezig
op algemene inspraakavond 22 oktober 2003.
08 Mevrouw S. Blekemolen, Zonnebloemstraat 35, 2565 RP Den Haag
Aanwezig tijdens inloopdag Stadsdeelkantoor Segbroek, 7 oktober 2003 en aanwezig
op algemene inspraakavond 22 oktober 2003 en reactie schriftelijk d.d. 23 oktober
2003
09 De heer Feijes, Ursulaland 55, 2591 GT Den Haag
Aanwezig tijdens inloopdag Stadsdeelkantoor Haagse Hout, 10 oktober 2003-10-23
10 De heer C.A. Bontje, Primulastraat 43, 2565 PH
Reactie schriftelijk d.d. 21 oktober 2003 en aanwezig op algemene inspraakavond
22 oktober 2003

Lijst van personen

11 De heer G.J. Schuitemaker, Primulastraat 12, 2565 PJ, Den Haag
Aanwezig op algemene inspraakavond 22 oktober 2003
12 De heer J.J. Hunck, Beetsstraat 280, 2524 RH, Den Haag
Aanwezig op algemene inspraakavond 22 oktober 2003 en reactie e-mail
d.d 9/11/20/23 september 2003
13 De heer P. de Bloeme, Zonnebloemstraat 48 (zie onder 07)
Aanwezig op algemene inspraakavond 22 oktober 2003.
14 Mevrouw T. Bosman – Jeurgens, namens de Vrouwen Advies Commissie,
Aronskelkweg 77. 2555 GC Den Haag
Aanwezig op algemene inspraakavond 22 oktober 2003
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15 Mevrouw R. Moens, namens de Vrouwen Advies Commissie, Valkenboskade 157,
2563 HA, Den Haag
anwezig op algemene inspraakavond 22 oktober 2003
16 Stichting Wijkberaad Vruchtenbuurt. Abrikozenstraat 207, 2564 VP Den Haag.
Reactie schriftelijk d.d. 20 oktober 2003

Lijst van insprekers

17 Mr. J.L. Vonk, namens bewoners Zonnebloemstraat 28 t/m 62. Zonnebloemstraat 54,
2565 RZ Den Haag.Reactie schriftelijk d.d. 17 oktober 2003
18 De heer H. Berg, namens winkeliersvereniging Schoolstraat. p/a Schoolstraat 21 2511
AW Den Haag Reactie in het kader van de reclamenota.
Nassaukade 1 2281XA Rijswijk zh t.a.v. Denise Haas
19 BNA kring Haaglanden, namens deze: Terry van der Heide en Jannis Cappon. Aanwezig
tijdens inspraakbijeenkomst in de middag van 22 oktober
20 Commissie Groot Loosduinen. Informatie/Inspraak avond op 28 oktober 2003 en reactie
schriftelijk d.d. 2 december 2003. Kleine keizer 3, 2553 CV Den Haag
21 De heer M.P.G.R. Horlait namens de Stichting Winkels & Bedrijven (SWB);
reactie schriftelijk d.d. 13 november 2003. Mw J. Pluimers, Amsterdamse Veerkade 28
2512AJ 's-Gravenhage

Lijst van personen
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Lijst van insprekers
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Raadsvoorstel

DE
WELSTANDS
NOTA VAN
DEN HAAG

NOTA·blad 102·04
Deel 3

Raadsvoorstel

RIS112557_09-FEB-2004

Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Raadsvoorstellen 2004

nr. DSO/2003.3973

rv 22
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Den Haag, 20 januari 2004
Aan de gemeenteraad
Welstandsnota Den Haag

1

Inleiding

Geen welstandstoezicht zonder een door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota. Dat
is wat de Woningwet sinds de laatste wetswijziging in januari 2003 bepaalt. De gemeenten
hebben tot uiterlijk 1 juli 2004 de tijd gekregen om een welstandnota vast te stellen. Het
doel van de welstandsnota is om het welstandstoezicht, zoals dat tot uiting komt in de adviezen van de Welstands- en Monumenten-commissie, transparant te maken.
Aspirantbouwers kunnen zich op basis van de nota op voorhand in kennis stellen van de
onderwerpen die bij de welstandsbehandeling aan de orde komen. Er wordt duidelijkheid
gecreëerd. Bovendien heeft het college de overtuiging, dat voor veel kleine plannen rond het
huis met de nota uitkomst van de welstandstoets veel voorspelbaarder wordt en dat dit zich
gaat vertalen in kortere procedures. In dit voorstel wordt allereerst een overzicht gegeven
van de belangrijkste veranderingen in de Woningwet van 1 januari 2003. Onder punt 3 wordt
stilgestaan bij de inspraakprocedure en de resultaten daarvan en wordt een opsomming
DE

gegeven van de uit de inspraak voortkomende aanpassingen en aanvullingen. Onder punt 5
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wordt uitgebreid ingegaan op het nog openstaande discussiepunt of delen van Den Haag in
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aanmerking komen voor de status ‘welstandsvrij’. Het college motiveert haar standpunt ter
zake.
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2

Consequenties van de Woningwet 2003

RAADSVOORSTELLEN
2004

Met de op 1 januari 2003 in werking getreden Woningwet is er op het gebied van het welstandstoezicht veel veranderd. De wet bevat een aantal organisatorische wijzigingen, zoals de
verplichte openbaarheid van vergaderen, de mogelijkheid tot het benoemen van een lekenlid
en het feit dat uw raad de leden van de Welstandscommissie benoemt. De inhoudelijke veranderingen richten zich op de status van het advies en voorts op de vaststelling van een welstandsnota. Zonder een welstandsnota is uiterlijk na 1 juli 2004 formeel geen welstandstoezicht meer mogelijk. Deze wijzigingen hebben tot doel het welstandstoezicht
transparanter te maken en zorgen ervoor dat het functioneren van de welstandscommissie
toetsbaar wordt. Aangezien de gemeenteraad de welstandsnota moet vaststellen wordt ook
het democratische gehalte van het welstandstoezicht verhoogd en het draagvlak versterkt. In
Den Haag is aan veel van deze wetswijzigingen al invulling gegeven. Het openbaar vergaderen van de Welstandscommissie is al tientallen jaren gebruik en geregeld in een verordening
en sinds 1 juli 2003 versterkt een burgerlid de gelederen van de commissie.
Als laatste taak ligt er de opdracht om voor 1 juli 2004 welstandbeleid vast te stellen voor
een continuering van de welstandsadvisering bij het verlenen van bouwvergunningen. Wij zijn
van mening dat in een goede inhoudelijke afweging naast de juridisch-planologische en technische toets het welstandsadvies een onmisbare schakel is en dat in Den Haag een
Welstandsnota dan ook noodzakelijk is. Een sterke stedenbouwkundige planvorming in
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combinatie met een goede kwaliteitscontrole op de architectonische uitwerking waarborgt
immers een duurzame ontwikkeling en een goede inpassing van nieuwe
projecten in Den Haag. Ook de advisering over de jaarlijks grote aantallen kleine bouwplannen, die van niet geringe invloed kunnen zijn op het aanzicht van de publieke ruimte van Den
Haag en daarmee de kwaliteit van de bebouwde omgeving, blijft van groot belang. De consequenties van de wetswijziging en de Welstandsnota die nu ter vaststelling wordt aangeboden
zijn de afgelopen jaren in een aantal stappen met de raadscommissie besproken. Het ging
daarbij met name over de methodiek en de invulling van het welstandstoezicht. Onder de
vorige Woningwet was het college van burgemeester en wethouders
bevoegd om op basis van de Bouwverordening welstandsbeleid vast te stellen. Tussen 1999
en 2001hebben wij een viertal clusters in het project ‘Het verzorgde gevelbeeld van Den
Haag’ vastgesteld en afgekondigd. De Woningwet van 2003 legt de bevoegdheid tot vaststelling van de Welstandsnota bij de raad en aangezien de clusterboeken onderdeel uitmaken
van de Welstandsnota zal hieromtrent een nieuw besluit moeten worden genomen.
DE
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Inhoud van de Welstandnota

De Welstandsnota is onderverdeeld in het ‘Beheerbeleid’ en het ‘Ontwikkelingsbeleid’. Deze
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kaders geven inzicht over de wijze waarop de Welstandscommissie tot haar adviezen komt en
kadert tegelijkertijd de adviesruimte van de commissie in.
RAADS-

—

Beheerbeleid

In het Beheerbeleid zijn de welstandscriteria en toetsingskaders opgenomen voor al die
bouwactiviteiten die zich voegen binnen de bestaande stedenbouwkundige en architectonische situatie. Met het ‘zich voegen in’ wordt gedoeld op het uitgangspunt dat de welstandsnota geen keurslijf is en dat ook bouw-plannen die bijvoorbeeld in volume afwijken van de
bestaande kaders binnen dit deel van de nota vallen.
Teneinde de nota gebruiksvriendelijk en toegankelijk te maken worden eerst de welstandscriteria gegeven voor alle kleine bouwplannen. Het gaat daarbij immers om de grootste
groep bouwaanvragen, die meestal niet door professionals worden begeleid. Voor deze
groep aanvragen zijn - conform de opdracht in de Woningwet - de welstandscriteria zo
concreet mogelijk verwoord. Deze zogenaamde sneltoetscriteria zullen echter nooit de
concreetheid van bijvoorbeeld bestemmingsplanvoorschriften kunnen hebben, omdat de
beoordeling niet in cijfers of percentages is te vangen, maar zich alleen in abstractere termen
laat verwoorden.

VOORSTELLEN
2004
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–

Specifieke welstandscriteria

Al deze concrete welstandscriteria zijn opgenomen in het onderdeel “Specifieke welstandscriteria” van de nota. In dit deel vindt u de criteria voor veranderingen aan de gevels van
gebouwen in de vijf delen van “Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag”. Voorts zijn er criteria opgesteld voor kleine bouw-werken rond de woning zoals aan- en uitbouwen, dakkapellen e.d. Dit deel bevat tot slot het thematische beleid dat zich uitstrekt over de reclame-uitingen en de extra bouwlagen.

–

Reclamebeleid

Het reclamebeleid is opgenomen in een apart deel, omdat binnen het totale reclamebeleid
ook kaders worden gegeven voor niet-bouwvergunningplichtige reclamedragers. Deze reclamedragers zijn vergunningvrij of vallen onder de APV, maar kunnen een negatieve invloed
hebben op de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Ten behoeve van deze reclamedragers
zijn conform het wettelijke vereiste criteria geformuleerd om eventueel repressief te kunnen
DE
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optreden in situaties dat er sprake is van ‘ernstige strijd met redelijke eisen van welstand’.
Het beleid met betrekking tot de extra bouwlagen is voorzien van een leeswijzer en uitleg.
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Algemeen toetsingskader

Voor de middelgrote bouwplannen (bijvoorbeeld invulplannen in gevelwanden of bouwblokken) is ervoor gekozen om de nota niet te star te maken. De welstandstoets vindt bij deze
categorie plannen plaats aan de hand van een algemeen toetsingskader, waarbinnen geadvi-

RAADSVOORSTELLEN
2004

seerd wordt over typologie, compositie en aspecten betreffende detaillering, materialiserin g
e.d. Voor wat betreft het passen in de omgeving is de gemeente op basis van de historische
groei verdeeld in een zestal karaktergebieden, die nog zijn aangevuld met een viertal specifieke gebieden. Deze tien karaktergebieden bevatten een beschrijving van de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten. Per gebied wordt vervolgens
aan de hand van 17 kenmerken deze karakteristiek verder in beeld gebracht. De ontwerper
van een plan dat binnen het algemene toetsingskader valt, zal van te voren weten welke
onderwerpen bij de welstandscommissie aan de orde komen. Het uitgangspunt is dat het ontwerpproces en de welstandstoets op deze wijze hetzelfde startpunt hebben en dat
voorts precies vast ligt wat er aan de orde kan komen.

–

Ontwikkelingsbeleid:

Bij ontwikkelingen die nieuwe stedenbouwkundige kaders met zich meebrengen, kan een van
het beheerbeleid afwijkend ontwikkelingskader voor de welstandstoets worden
opgesteld. Dit ‘ontwikkelingskader’ volgt uit het stedenbouwkundige plan en wordt door de
stedenbouwkundige afdeling geformuleerd.
In deze opzet is de scheiding tussen stedenbouw en welstand organisatorisch en inhoudelijk
gewaarborgd. Dit betekent tevens dat het formuleren van het ontwikkelingskader vóór in het
planproces plaats vindt. De wettelijk noodzakelijke vaststelling van een ontwikkelingskader
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wordt procedureel gekoppeld aan het eerstvolgende raadsbesluit over het juridisch planologische kader dat voor de realisering van nieuwe stedenbouwkundige plannen noodzakelijk is.

4

Inspraakprocedure en -reacties

In de vergadering van de commissie SWE van 27 augustus 2003 is de concept-Welstandsnota
aangeboden ter discussie met de vraag of kon worden ingestemd met het in de inspraak
brengen van de concept-nota.
De commissie is akkoord gegaan met het in de inspraak brengen van de conceptnota met
inacht-neming van de behandelde discussiepunten. Toegezegd is met een voorstel te komen,
dat ingaat op de keuze tussen een marginale welstandstoets of welstandsvrij en voorts is
nadere informatie over het geldende regiem ten aanzien van reclames in de omgeving van
het Malieveld toegezegd. Op het eerstepunt wordt hierna in dit raadsvoorstel uitgebreid
ingegaan. De toegezegde informatie over het regiem op en rond het Malieveld is inmiddels
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in december 2003 aan de commissie toegezonden.
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Met de brede steun van de raadscommissie is de conceptnota gereed gemaakt voor de
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inspraakprocedure.
De mogelijkheid tot inspraak is bekend gemaakt met de reguliere aankondiging in de
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gemeente-berichten, met een extra advertentie in de Haagsche Courant en via posters en
presentatie schermen op de stadsdeelkantoren. Naast de verplichte publicatie is de conceptnota ter inzage gelegd in het gemeentelijke contactcentrum in het Atrium, op de acht stadsdeelkantoren en bij de afdeling Welstand in het stadhuis. Op alle stadsdeelkantoren is tijdens
de periode van ter inzageligging van de conceptnota een inloopdag georganiseerd.
Belangstellenden konden hier terecht voor een mondelinge toelichting op de nota en voor
het stellen van vragen of geven van reacties. Ook van deze bijeenkomsten is, voorzover er
door belangstellenden gebruik van is gemaakt, verslag gedaan. Voorts zijn er voor, tijdens en
na de periode van ter inzage ligging verschillende discussiebijeenkomsten
gehouden. Voor deze bijeenkomsten zijn vertegenwoordigers van belangenverenigingen uitgenodigd, waarbij getracht is alle spelers in het veld rond de bouwaanvragen en daarmee het
welstandstoezicht te bereiken. Van deze bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt, waarin alle
vragen en opmerkingen van deelnemers aan de orde komen en wordt verslag gedaan van de
eerste reactie en uitleg daarop door medewerkers van de afdeling Welstand. Ter afsluiting
van de inspraakperiode is in de Haagse Lobby een algemene informatieavond georganiseerd
voor de Haagse burgers.
Van de Welstandsnota maakt de verslaglegging van de inspraakprocedure onderdeel uit.
Naast de individuele reacties zijn tevens de verslagen van de informatieve bijeenkomsten
opgenomen. Wij kunnen constateren, dat de publieke belangstelling voor de welstandsnota
helaas gering was, maar dat het inspraakproces wel heeft geleid tot een inhoudelijke discussie. De inspraakreacties die tijdens de periode van ter inzage ligging zijn ingekomen zijn in de
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bijlage opgenomen. Daarin treft u ook een overzicht van personen aan die commentaar hebben geleverd en zijn de verslagen bijgevoegd van de besprekingen die
zijn gevoerd. De uit deze reacties voortkomende vragen hebben wij geïnventariseerd en van
commentaar voorzien. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot een aanvulling of aanpassing
van de conceptnota.

5

Overzicht inhoudelijke en tekstuele aanpassingen

Naar aanleiding van de inspraakreacties hebben wij de conceptnota op onderdelen aangepast
en aangevuld.
In de nota gaat het daarbij om de onderdelen met in de kantlijnen een verticale streep.
Hieronder volgt een opsomming met per geval een korte toelichting of de aard van de aanpassingen/aanvullingen.
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Het hoofdstuk 2 van de nota (Gevolgen Woningwet 2003) is uitgebreid met de paragrafen
2,4 (Relatie welstandstoezicht met het vergunningstelsel),
2.5 (De status van het welstandsadvies) en
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2.6 (Relatie tussen stedenbouw en welstand).
Met deze aanvullingen wordt het welstandstoezicht beter gepositioneerd binnen de gemeentelijke procedures en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden en

RAADS-

bevoegdheden.
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In de alinea’s van de paragrafen 6 en 9.1 is een tekstwijziging doorgevoerd. Met de bewuste
paragrafen is bedoeld helder te maken dat de welstandsnota geen stedenbouwkundige
lading heeft in de zin van voorwaardenscheppend en sturend. Het welstandsbeleid volgt de
daaraan voorafgaande stedenbouwkundige ontwikkelingen en biedt daarvoor beoordelingskaders. Zonder een toevoeging van deze aard zou de indruk kunnen ontstaan, dat de welstandsnota een zuiver conserverend karakter heeft. Wij blijven van mening dat de zorg op dit
punt legitiem is, maar onderschrijven dat de formulering teveel stedenbouwkundig is. De beide paragrafen zijn aangepast.
In het onderdeel objectgerichte criteria zijn voor enkele kleine bouwwerken nieuwe criteria
opgesteld: voor dakloggia’s, dakterrassen, duiventillen, zonnepanelen en zonnecollectoren.
Voor andere kleine bouwwerken zijn aanvullingen opgenomen (schotelantennes en kadebebouwing).
Mede op verzoek van de Kamer van Koophandel is de beschrijving van het karaktergebied
‘Bedrijventerreinen’ aangepast en uitgebreid. Op deze wijze is meer duidelijkheid gegeven en
is ingegaan op de wens om voor de onderscheidenlijke bedrijvengebieden een bredere
beschrijving van het karaktergebied op te nemen.
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In het onderdeel reclamebeleid zijn twee aanvullingen opgenomen. In de algemene criteria
voor reclame aan gevels van gebouwen is voor specifiek als winkelerf ingerichte straten de
minimale hoogte waarop reclamedragers mogen worden bevestigd aan de gevels verhoogd.
Daarnaast is in hoofdstuk 3.3 ‘Ontwikkelingskaders voor reclame’ binnen de methodiek van
het werken met ontwikkelingskaders uiteengezet hoe dit werkt bij het reclamebeleid, ingeval
voor een straat een integraal plan wordt gemaakt.
Mede naar aanleiding van een schriftelijke reactie is het kaartbeeld bij de welstandsnota verder uitgewerkt en is op de kaart waar de welstandsregiems zijn aangegeven een legenda toegevoegd.Tot slot is uit de discussies naar voren gekomen dat het nieuwe fenomeen ontwikkelingskader een nadere uitleg vraagt. Zowel inhoudelijk als procedureel bestond hierover
onduidelijkheid. In Deel 3 is hiertoe een nadere uitleg opgenomen.

6

Welstandsvrije gebieden
DE

Zoals bekend spitst deze discussie zich toe op het gebied Madestein. De gemeente heeft de
ambitie om in Madestein tot een hoogwaardig woonmilieu te komen. Dat streven en de argu-
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menten daarvoor, staan op dit moment niet meer ter discussie. Het stedenbouwkundige plan,
samen met een voorstel voor de landschapsinrichting, vormen een opmaat voor de ontwikke-
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ling van het gebied. De ambities die in deze voorstellen zijn verwerkt worden gezamenlijk
gedragen door de publieke en private partijen die het gebied ontwikkelen. Beiden hebben
ook de overtuiging dat het waarmaken van de ambities betekent dat
ook bij de concrete invulling van het gebied een zekere mate van toetsing wenselijk is. Bij de
ontwikkeling van een nieuwe woonwijk is het van belang de duurzaamheid van de kwaliteit te
waarborgen. Als er bij de gefaseerde uitvoering geen zekerheid voor een hoogwaardige ontwikkeling van het totale plan bestaat, zal dit de afzet van het plan bemoeilijken.
Opdrachtgevers hebben immers geen garantie dat een volgende fase kwalitatief op een minimaal zelfde niveau zal worden gerealiseerd. Andersom leidt het niet halen van de gewenste
kwaliteit bij de eerste woningen of buurten tot een kwetsbaarder positie van
volgende fasen in de woningmarkt. De private partners in de ontwikkeling onderstrepen dat
het loslaten van een deel van de kwaliteitsstimulering een onnodig risico introduceert voor de
ontwikkeling van het gebied. Het college ondersteunt deze overtuiging.
Conform het bepaalde in de Woningwet is het college het bevoegde gezag voor het verlenen
van bouwvergunningen.
Het college laat zich over de vraag of een plan wel of niet voldoet aan redelijke eisen van
welstand adviseren door de Welstandscommissie. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan
de verantwoordelijkheid om in ieder geval een basiskwaliteit in de gemeente te kunnen
garanderen. De nieuwe Woningwet heeft aan dit principe op zich niets veranderd. Wel is het
welstandstoezicht met de verplichting van een welstandsnota transparanter en voor alle
partijen inzichtelijk, maar het toezicht als zodanig is niet gewijzigd.
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Aan het voorstel om voor Madestein een ‘luw’-welstandsregiem vast te stellen, ligt naast de
vorengenoemde argumenten nog een aantal praktische argumenten ten grondslag. De bij
publieke en private partijen gewenste hoogwaardige kwaliteit is niet te bereiken op basis
van alleen een op privaatrechtelijke grondslag gestoelde kwaliteitszorg in de vorm van bijvoorbeeld een ‘Quality-team’. Nog los van het feit dat een zodanig team haar betrokkenheid
alleen heeft tijdens de ontwikkelingsfase van het gebied heeft het formeel geen bevoegdheden in het kader van het beheer en behoud van de hoogwaardige kwaliteiten.
Ook ongewenste ontwikkelingen kunnen formeel niet worden gestuurd op het moment dat
de aanvragen passen binnen de juridisch/planologische kaders. Latere bouwaanvragen, maar
ook excessen, zullen in het bijzonder in een gebied met verschillende sferen voor het behoud
van de samenhang en kwaliteit moeten kunnen worden getoetst op hun passendheid.
Resumerend is het college van mening, dat een aantal gevoelsmatige en procedurele
argumenten aan de basis van deze discussie hebben gestaan, die met de inwerkingtreding
van de gewijzigde Woningwet zijn weggenomen. Er is thans sprake van kortere procedures,
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een transparant welstandstoezicht met daarbinnen de mogelijkheid van een marginale toetsing. Voorts leent Madestein door zijn omvang, de lange ontwikkelingstijd en de risico’s bij
het geheel loslaten van de kwaliteitszorg zich niet voor een experiment op dit gebied.
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Overwegingen

Met de voorliggende Welstandsnota krijgt Den Haag een op de plaatselijke situatie toegespitst welstandstoezicht.
De nota bevat beleidsregels die zowel zijn vervat in concrete objectgerichte criteria voor
kleine bouwwerken als in een algemeen toetsingskader voor de middelgrote plannen. Het
algemene toetsingskader dient daarnaast als vangnet voor toekomstige bouwactiviteiten die
thans niet in de objectieve criteria zijn gevangen. De flexibiliteit van de nota zit in de methodiek om voor afwijkende en/of grote plannen de mogelijkheid te creëren om hetzij deze te
blijven beoordelen binnen het Beheerkader dan wel het in de plaats van het
beheerkader vaststellen van een ontwikkelingskader.
Daarnaast schrijft de Haagse Welstandsnota niet voor hoe plannen ontworpen moeten worden. De architect wordt alle ruimte geboden om zijn ontwerp te maken in de wetenschap dat
hij de kaders als startpunt neemt. Bij afwijking van het beheerkader zal de architect de
‘bewijslast’ moeten leveren. Uit de inspraak en de vele in die periode gehouden gesprekken
kan worden opgemaakt, dat de nota goed is ontvangen. Veel van de opmerkingen en reacties
zijn verwerkt, waarmee de nota naar onze mening helderder en beter is geworden. Het
gecreëerde draagvlak biedt ons college voldoende vertrouwen in de toekomst waar het de
interactie tussen de commissie en de aanvragers betreft; de nota kan de discussie
alleen maar versterken. Op het punt van de eventuele welstandsvrijheid blijft voor wat
betreft het college deze mogelijkheid beperkt tot de gesloten binnengebieden die niet

RIS112557_09-FEB-2004
Raadsvoorstellen 2004
rv 22

gelegen zijn binnen de beschermde stadsgezichten. Het voorstel om voor Madestein toch in
de vorm van een ontwikkelingskader een beperkt regiem vast te stellen komt voort uit de
noodzaak om een minimale uitwerkingskwaliteit van de bouwplannen te kunnen garanderen
en na de oplevering de kwaliteit van het gebied te kunnen behouden.
Deze garantie wordt ook gevraagd door de marktpartijen. Deze argumenten moeten naar
onze mening zwaarder wegen dan de wens om het gebied - als experiment - geheel los te
laten op dit punt.
Gezien het vorenstaande stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:
De raad van de gemeente Den Haag, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders,
Gelet op de bepaalde in artikel 12a van de Woningwet en de Algemene wet bestuursrecht,
BESLUIT
I

vast te stellen de Welstandsnota Den Haag, bestaande uit een algemeen toetsingskader
en specifieke welstandcriteria bestaande uit objectcriteria voor kleine bouwwerken,
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vijf clusterboeken (Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag), welstandscriteria voor
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reclamedragers en welstandscriteria voor extra bouwlagen;
II

te bepalen dat gesloten binnengebieden, niet gelegen in beschermde stadsgezichten, van
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welstandstoezicht zijn vrijgesteld;
III te bepalen dat dit besluit in werking treedt na de dag van publicatie.
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Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 februari 2004
De griffier,

De voorzitter,

MARION F. STEIN

W.J. DEETMAN
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Inspraakresultaten naar aanleiding van de ter-inzage-ligging van de concept-Welstandsnota
op basis van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene
Inspraakverordening.
In dit formele inspraakverslag wordt in het kort uiteen gezet hoe invulling is gegeven aan
de onderdelen van het inspraakplan welstandsnota en wordt vervolgens uitgebreid
ingegaan op alle zienswijzen, die uit het inspraaktraject naar voren zijn gekomen. Tevens
wordt bij de daarvoor in aanmerking komende onderwerpen aangegeven hoe de daaruit
voortkomende aanpassingen/aanvullingen zijn verwerkt in de definitieve versie van de
conceptnota.

Inspraak
De afdeling Welstand heeft in samenwerking met DSO/Communicatie een uitgebreid
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inspraaktraject opgezet voor de welstandsnota. De mogelijkheid tot inspraak is bekend
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gemaakt met de reguliere aankondiging in de gemeenteberichten, met een extra

NOTA VAN
DEN HAAG

advertentie in de Haagsche Courant en via posters en presentatie-schermen op de stadsdeelkantoren.
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Naast de verplichte publicatie is de conceptnota ter inzage gelegd in het gemeentelijk
contactcentrum in het Atrium, op de acht stadsdeelkantoren en bij de afdeling Welstand.
Op alle stadsdeelkantoren is tijdens de periode van ter inzage-ligging van de conceptnota
een inloopdag georganiseerd. Eventuele belangstellenden konden hier terecht voor een
mondelinge toelichting op de nota en voor het stellen van vragen of geven van reacties.
Ook van deze bijeenkomsten is, voorzover er door belangstellenden gebruik van is
gemaakt, verslag gedaan.
Voorts zijn er voor tijdens en na de periode van ter inzage ligging verschillende discussiebijeenkomsten georganiseerd. Voor deze bijeenkomsten zijn - vertegenwoordigers van belangenverenigingen uitgenodigd, waarbij getracht is alle spelers in het veld rond het welstandstoezicht te bereiken. Van alle bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt. Hierin komen
alle vragen en opmerkingen van deelnemers aan de orde en wordt verslag gedaan van de
eerste reactie en uitleg daarop door medewerkers van de afdeling Welstand.
Ter afsluiting van de inspraakperiode is in de Haagse Lobby een algemene informatieavond
georganiseerd voor de Haagse burgers.
Hieronder volgen de opmerkingen, vragen en zienswijzen naar aanleiding van inspraakprocedure. Achter elke vraag zijn nummers aangegeven die corresponderen met de lijst
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van personen of instellingen die in het kader van de inspraak op de Welstandsnota hun
zienswijzen kenbaar hebben gemaakt.
De reacties zijn verdeeld in drie hoofdgroepen. Onder A. zijn de onderwerpen verzameld
die inhoudelijk van aard zijn, onder B zijn de meer procedurele opmerkingen samengevoegd en onder C. de overige opmerkingen.

A Inhoudelijke reacties
1

De nota is conserverend en behoudend, geeft niet aan wat je wilt veranderen in wijken
(1)

Met de Welstandsnota wordt invulling gegeven aan de opdracht van de wetgever om het
welstandstoezicht transparanter te maken. Dit betekent, dat het welstandsbeleid niet als
doel heeft conserverend dan wel voorwaarde scheppend te zijn.
DE
WELSTANDS
NOTA VAN
DEN HAAG

Met haar stedenbouwkundige beleid bepaalt het gemeentebestuur in welke richting de
stad voor wat betreft de bebouwde omgeving zich gaat of moet ontwikkelen.
De welstandsnota bevat het kader waaraan in die gevallen door de welstandscommissie zal
worden getoetst en heeft geen invloed op omvang, situering en functie van nieuwe
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plannen. Als deze ontwikkelingen zich binnen de bestaande stedenbouwkundige kaders
bevinden hanteert de commissie het beheerkader; treden ontwikkelingen daarbuiten, dan
zal de beoordeling plaatsvinden aan de hand van een op te stellen ontwikkelingskader.
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2

De zinsnede op pag.17 (par. 6) en pag.37 (par. 9) is niet des welstands

Deze hoort in de nota niet thuis (1, 2, 3, 19).
Met de bewuste paragraaf heeft de gemeente bedoeld helder te maken dat de
welstandsnota geen stedenbouwkundige lading heeft in de zin van
voorwaardenscheppend en sturend. De nota volgt de daaraan voorafgaande
stedenbouwkundige ontwikkelingen en biedt daarvoor beoordelingskaders. Zonder een
toevoeging van deze aard zou de indruk kunnen ontstaan, dat de welstandsnota een
zuiver conserverend karakter heeft. Wij blijven van mening dat de zorg op dit punt
legitiem is, maar onderschrijven dat de formulering teveel stedenbouwkundig is. De
beide paragrafen zijn aangepast
3

Het ontwikkelingsbeleid geeft nog te weinig helderheid (3)

Wij hebben onderkend dat het hoofdstuk over de ontwikkelingskaders summier is. In de
definitieve versie van de nota is hiervoor een uitgebreidere beschrijving opgenomen en is
ook de procedure verder uitgewerkt. Het aantal, de vorm en de inhoud van de ontwikkelingskaders zijn op dit moment nog niet aan te geven. De ontwikkelingskaders zullen in
ieder geval een maand ter inzage worden gelegd in het kader van de Awb en ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.
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4

De typologie van bedrijventerreinen zou beter gedifferentieerd moeten worden (1)

In de eerste opzet is gekozen voor een luw welstandsregime voor de bedrijvengebieden,
omdat ervan uit werd gegaan, dat dit de snelheid en vrijheid zou versterken. Naar nu duidelijk is bestaat er de wens om voor de onderscheidenlijke bedrijvengebieden een bredere
beschrijving van dit karaktergebied op te nemen. Hieraan is gehoor gegeven. In de nota is
een uitgebreide tekst opgenomen. Daarnaast is een aantal bedrijventerreinen ingedeeld in
de karakteristiek bijzondere stedelijke gebieden.
5

In de nota missen criteria voor zonnepanelen (2, 19)

In het onderdeel objectgerichte welstandscriteria zijn voor deze bouwvergunningsplichtige
activiteiten zogenaamde sneltoetscriteria in de nota opgenomen.
6

Roept welstandsnota halt toe aan verdichting groengebieden? (5)

De Welstandsnota heeft als doel vooraf helderheid te geven over de onderwerpen die bij
de welstandsbeoordeling aan de orde zullen komen. De nota heeft geen invloed op de
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wijze waarop groengebieden voor andere doeleinden zouden kunnen worden aangewend.
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In bestemmingsplannen worden de (on)mogelijkheden daartoe aangegeven.
7

Bijzondere stedelijke gebieden hebben geen criteria. Dus geen toetsingskader? (4)
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De welstandsnota gaf voor deze gebieden wel criteria en daarmee een toetsingskader,
maar dit was wel erg beperkt beschreven. Het hoofdstuk is daarom uitgebreid conform
de overige karaktergebieden.
8

In de nota zijn geen criteria opgenomen voor ontluchtingspijpen (4)

Objectcriteria zijn geformuleerd voor die bouwinitiatieven die vaak voorkomen en ie eenvoudig zijn in opzet. Wij zijn van mening dat ontluchtingspijpen niet zodanig veel worden
geplaatst en onder de welstandstoets vallen dat hiervoor specifieke criteria opgenomen
moeten worden. Daarbij zijn wij van mening dat deze bouwwerken afdoende zijn te beoordelen aan de hand van het algemene toetsingskader.
9

Wat gebeurt er met randgebieden. Straten op de grens van twee karaktergebieden? (4)

Er is in de opzet van de nota en de begrenzing van de karaktergebieden in eerste
instantie gekeken naar de historische ontwikkeling. Dit bepaalt in hoge mate de keuze en
het kaartbeeld. Bij de afweging of de zogenaamde ‘lange lijnen’ een apart
karaktergebied moesten vormen of dat straatwanden historisch beter zijn toebedeeld
aan een van de karaktergebieden is gekozen voor de laatste optie. Op deze wijze kan
men bijv. op de Laan van Meerdervoort deze jaarringen van de stad lezen, welk effect
op termijn verloren zou gaan als voor deze straat een apart regime zou zijn geschreven.
Ook de aan de lange lijnen voorkomende architectuurstijlen maken een andere keuze
niet voor de hand liggend.
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10 Hoe bewaar je de eenheid bij dakopbouwen? (6, 7)
In de welstandsnota komt nog een uitleg voor de hantering en lezing van dit onderdeel.
Uitgangspunt van de beleidsregels voor een extra bouwlaag is het behoud van de eenheid
van een bouwblok door hetzij aanpassend, in contrast of corrigerend een extra laag te ontwerpen. In elke situatie betekent dit dat het eindbeeld weer een eenheid zal moet hebben.
De eerste dakopbouw bepaalt de voor die straat en architectuurstijl gewenste keuze en is
daarmee de trendsetter voor de volgende aanvragen, waarmee het uiteindelijke gezicht
van het bouwblok vast ligt.
11. Er is zorg voor welstand aan achterzijde van dakopbouwen en kwaliteit van de
wachtgevel (6, 7, 8, 17)
In veel situaties zal door de afstand tot achterliggende bebouwing gekozen worden voor
een uit de achtergevel teruggelegen bovenste bouwlaag. Afhankelijk van de situatie kan
het toepassen van een informelere materialisering voldoen. De zogenaamde ‘wachtgevel’
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aan weerszijde van de extra bouwlaag hoeft niet te worden uitgevoerd in baksteen. Vaak
komt er niet veel later een extra bouwlaag naast te staan, als gevolg waarvan een dergelijk
gevel weer moet worden gesloopt. Stucwerk in een terughoudende kleur voldoet goed in
deze tussenliggende periode, maar ontmoet ook voor langere termijn geen bezwaar.
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12 In hoeverre is het algemene toetsingskader het uitgangspunt voor de specifieke
criteria? (8)
Inspraakresultaten

Het samenspel van verschillende architectuurstijlen (het uitgangspunt voor de specifieke
criteria) vormt de karakteristiek van een karaktergebied (het uitgangspunt voor het algemene toetsingskader). Om die reden is de splitsing in de nota tussen specifieke criteria en het
algemene toetsingskader logisch. De kwaliteitszorg voor de panden zal zorgdragen voor
de kwaliteit van het karaktergebied.
13 Wat is het verband tussen het Verzorgde gevelbeeld van Den Haag en de criteria voor
een extra bouwlaag? (10, 13, 17)
Beide onderdelen van de welstandsnota hebben de architectuur van de bestaande bebouwing als uitgangspunt. Bij het verzorgde gevelbeeld is van alle gebouwen de architectuurstijl geïnventariseerd. Per stijl is voor elk onderdeel van de gevel aangegeven in hoeverre
bij verandering aangesloten moet worden bij dan wel afgeweken kan worden van de oorspronkelijke uitvoering, zonder strijdig te zijn met redelijke eisen van welstand.
In het deel ‘extra bouwlaag’ wordt beleid geformuleerd voor nieuwe ontwikkelingen.
Daarbij wordt vastgelegd waarop de welstandscommissie moet letten bij de beoordeling
van deze specifieke bouwopgave. Een volledige inventarisatie is hier minder op zijn plaats
gezien de aard van de bouwopgave bij de ontwikkeling van een extra bouwlaag. Daarbij
zou de nota zich in dat geval ook begeven op het terrein van stedenbouw, wat buiten het
kader van het welstandstoezicht valt.
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14 Dakopbouwenbeleid moeilijk te doorgronden. Voor bewoners ontbreken duidelijke
criteria (10)
Zoals onder 10 al is aangegeven is in de nota een uitgebreide leeswijzer aan dit beleidsonderdeel toegevoegd. Daarin is aangegeven op grond van welke gedachtegang en welke
keuzes gekomen kan worden tot de uiteindelijke vormgeving van de extra bouwlaag.
15 Is het zo dat een eerste dakopbouw een precedent schept voor volgende opbouwen,
en kan dit niet leiden tot ongewenste ontwikkelingen? (7)
Zie beantwoording vraag 10
16 De nota ‘extra bouwlaag’ wordt niet voldoende toegankelijk en daardoor onduidelijk
gevonden (13)
Het huidige concept voor het deel ‘extra bouwlaag’ is in eerste instantie opgezet naar aanleiding van een vraag uit het college om meer duidelijkheid over de mogelijkheid van extra
bouwlagen. De deelnota voedt op dit moment vooral de discussie tussen aanvragers of

DE

architecten en de welstandscommissie. In het plan van aanpak is ruimte gemaakt om de
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nota te herschrijven zo dat deze voor een bredere doelgroep toegankelijk en bruikbaar is.
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Zie ook de antwoorden op vragen 10 en 14.
NOTA·blad 94·04
Deel 3

17 Hoe beoordeel je een plan dat heel mooi is maar niet voldoet aan de concrete
specifieke criteria? (19)
Als een plan niet voldoet aan de specifieke criteria, kan het beoordeeld worden aan de
hand van het algemene toetsingskader. Mocht het daarbinnen ook niet passen, terwijl er
wel te beargumenteren is dat het voldoet aan redelijke eisen van welstand, dan is er de
mogelijkheid om, gemotiveerd, af te wijken van het toetsingskader. De welstandscommissie
kan het college dus adviseren om in een specifiek geval ondanks de afwijking van de criteria toch een bouwvergunning te verlenen. Zie ook het antwoord op vraag 47.
18 De nota lijkt voor kleine plannen heel stringent (19 )
In antwoord op de vraag die spreekt uit de nieuwe woningwet, ‘geef duidelijkheid over de
criteria voor de welstandstoets’, is ernaar gezocht in de welstandsnota zoveel mogelijk
inzicht te geven in de toetsingscriteria en toetsingskaders voor welstand.
Waar dit mogelijk is, wordt gekozen voor een zeer concrete benadering. Dit leidt voor kleine, eenvoudige bouwwerken tot stringente criteria. Als een plan daaraan voldoet, dan voldoet het aan redelijke eisen van welstand.
De welstandsnota geeft beleidsregels als bedoeld in de algemene wet bestuursrecht. Dit
betekent dat zij wel richtinggevend zijn, maar niet gelden als voorschriften. Van de welstandsnota, of van het advies dat op basis van de nota is opgesteld, kan daarom in bijzondere omstandigheden gemotiveerd worden afgeweken. In de praktijk betekent dit dat een
plan ook kan voldoen aan redelijke eisen van welstand als het niet voldoet aan de objectcri-
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teria. Als er aanleiding is om hiervan uit te gaan, dan wordt een plan getoetst aan de hand
van het algemene toetsingskader.
19 Hoe ga je om met slechte plannen, die wel aan alle criteria voldoen? (19)
Kleine en eenvoudige plannen die voldoen aan de daarvoor opgestelde objectcriteria krijgen een positief welstandsadvies. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de objectcriteria
zijn opgesteld, is het denkbaar dat er “lelijke” plannen zijn die voldoen aan de criteria. In
de praktijk zullen er enkele plannen zijn die, zij het met twijfel, toch een positief advies krijgen. Bij plannen die overduidelijk niet voldoen aan een gewenst beeld is het mogelijk negatief te adviseren. Dit zal wel altijd gemotiveerd moeten gebeuren.
20 Het incidenteel realiseren van extra bouwlagen creëert een zeer onrustig straatbeeld,
waarmee de welstandsnota (redelijke eisen van welstand) geen rekening houdt (17)
Vanuit het welstandstoezicht is het niet mogelijk om sturend te zijn in deze ontwikkelingen.
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Bestemmingsplannen moeten kaders stellen waarin wordt beargumenteerd dat de extra
bouwlaag wel/niet is toegestaan. In deze afweging zal moeten worden meegenomen of het
gesignaleerde gevolg van een onrustig straatbeeld moet leiden tot de conclusie dat een
extra laag daarom in zijn geheel niet wordt toegestaan. Welstand volgt deze ontwikkelin-
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gen alleen in de vorm van een architectonische toets van de voorgelegde bouwaanvragen.
21 Wijkberaad Vruchtenbuurt beklemtoont de noodzaak tot het opstellen van aanvullende
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voorschriften voor de welstandsbeoordeling van bouwplannen in de Vruchtenbuurt (16)
In het algemene toetsingskader voor de middelgrote plannen is de Vruchtenbuurt opgenomen in een van de karaktergebieden (planmatige uitbreiding 1920-1940). Wij zijn van
mening, dat de daarin opgenomen beschrijving die ook betrekking heeft op deze wijk voldoende recht doet aan de specifieke kwaliteiten. Daarnaast zorgt het onderdeel Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag van de welstandsnota voor een goede kwalitatieve bewaking in dit gebied waar het de verandering aan bestaande gevels betreft.
22 Het wijkberaad Vruchtenbuurt vraagt ook om toezicht op binnengebieden (16)
Het vrijhouden van welstandstoezicht van de gesloten binnengebieden betekent dat hier
geen welstandstoets meer plaats zal vinden voor nieuw- of verbouwplannen. Wel moet er
voor vergunningplichtige bouwwerken gewoon een vergunning aangevraagd worden.
Daarbij ligt de verantwoordelijkheid voor een architectonisch aanvaardbare uitwerking bij
de aanvrager.
Een belangrijk voordeel van het welstandsvrij maken is dat voor een grote groep kleinere
bouwwerken, waarbij individuele burgers opdrachtgever zijn, de procedure voor de aanvraag van een bouwvergunning vereenvoudigd wordt.
De gesloten binnengebieden zijn een minder bepalend onderdeel van het publieke stadsgezicht. Daarmee is een ander niveau van kwaliteitszorg dan bij de openbare ruimten, voor
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de hand liggend. Een belangrijk instrument van kwaliteitsbewaking is het bestemmingsplan.
Dat regelt de mate van bebouwing van de binnengebieden. De mate van bebouwing
bepaalt in grotere mate de kwaliteit van de binnengebieden dan de kwaliteit van de
bebouwing.
Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid om bij bouwwerken die ernstig in strijd zijn
met redelijke eisen van welstand achteraf te sturen op de kwaliteit.
23 Gesteld wordt dat de welstandsnota voor wat betreft het aanzicht een conserverende
werking zou moeten hebben (16)
Het welstandstoezicht volgt op stedenbouwkundige kaders, die bepalen wat gebouwd mag
worden en waar dat kan gebeuren. Het initiatief voor de invulling van deze kaders ligt bij
de ontwikkelende partij en de architect. De welstandstoets als zodanig waarborgt een voldoende kwaliteit van de architectonische uitwerking, ook in relatie tot de architectuur en
stedenbouw in de omgeving. Omdat de welstandsnota volgend is, kan zij niet ingezet
wordt als middel om te conserveren.
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24 Pleit voor het uit het zicht plaatsen van kleine toevoegingen aan bestaande gebouwen
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(zoals antenne’s, schotelantennes en duiventillen) (16)
Het beleid, zoals dat in de Welstandsnota is geformuleerd, heeft als doel de bestaande
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kwaliteit voor zowel de individuele bebouwing als ensembles op straat- en wijkniveau te
behouden. Dit betekent dat nieuwbouw of toevoegingen aan bestaande bebouwing zoveel
mogelijk moet aansluiten op de bestaande kwaliteit. Toevoegingen zoals antennes, schotelantennes e.d. zijn geen originele elementen bij de bestaande bebouwde omgeving en dienen zich dan ook te voegen in het beeld, en voor zover dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk uit het zicht geplaatst te worden. De welstandsnota geeft daartoe de objectieve toetsingscriteria.
25 Het criterium nr. 7 in het welstandsbeleid voor reclame-uitingen ‘Reclame mag alleen
gevoerd worden in de begane grond-zone en niet lager aan de gevel worden bevestigd
dan 2.20 meter boven trottoir’ is voor een aantal situaties in de binnenstad te beperkt
en kan zelfs leiden tot gevaarlijke of onwenselijke situaties (18)
Deze opmerking heeft betrekking op die straten – voornamelijk in het centrum – waar geen
sprake is van een trottoir en rijweg, maar van een als winkelerf ingerichte openbare ruimte.
Deze kenmerkt zich door een eenduidige bestrating van gevel tot gevel. De consequentie
daarvan is dat voor de bevoorrading de voertuigen vaak tot vlak langs de gevel parkeren.
In deze specifieke situatie zou de huidige regeling elke vorm van gevelreclame onmogelijk
maken, wat niet de opzet was. Door in de reclamenota voor deze categorie straten een uitzondering op te nemen van de algemene richtlijnen onder ad 7, kan deze onbedoelde
beperking worden weggenomen. Wij maken daarbij wel het voorbehoud dat het om smalle
straten moet gaan en dat de plaatsing van de gevelreclame steeds in overleg met de
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Welstandscommissie dient te geschieden. Op dit punt is het reclamebeleid aangepast.
26 Er is zorg voor het behoud van voldoende flexibiliteit en slagvaardigheid binnen de
gestelde criteria voor reclame (21)
Met het thans geformuleerde beleid meent het college op een effectieve wijze het gros
van de reclameaanvragen te kunnen afdoen. De kaders zijn immers helder en goed te interpreteren.
Er is vastgelegd waaraan een reclamedrager minimaal moet voldoen wil het voldoen aan
redelijke eisen van welstand. Door de vooraf gegeven helderheid in de criteria ontstaat de
kans voor kortere procedures.
Wil een ondernemer meer of van het beleid afwijkende reclame, dan zal de aanvraag in
kwalitatieve zin ook aantoonbaar een meerwaarde moeten hebben ten opzichte van de
standaardnormering; het ontwerp moet de afwijking van het beleid rechtvaardigen. In dit
laatste aspect - kwaliteit van een ontwerp of van een integraal straatplan - zit ook de flexiDE

biliteit van het beleid.
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27 Een keuzemogelijk wordt gevraagd in het reclamebeleid voor afwijking van de
architectuur bij een noodzaak voor economische levensvatbaarheid (21)
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De onderliggende gedachte van het reclamebeleid is dat reclame uit veel invalshoeken
(economie, toerisme, cultuur) van groot belang is. Eén en ander dient wel hand in hand te
gaan met de wens om dit in goede harmonie te laten verlopen met het Haagse straat-
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beeld. Een uitgangspunt is dat de reclame gerelateerd dient te zijn aan de architectuur
voor zowel omvang als plaats. De nota geeft de mogelijkheid om in de vorm van een
ontwikkelingskader voor een bepaald gebied afwijkende toetsingscriteria op te stellen (vast
te stellen door de gemeenteraad). In de tot nu toe gemaakte integrale concep plannen
wordt deze balans tussen het relateren aan de architectuur en het invulling geven aan de
economische noodzaak om reclame te maken goed gevonden.
28 Pleidooi voor een uitzonderingsstatus in het reclamebeleid voor revitaliseringsgebieden
(21)
Zoals hiervoor al is aangegeven heeft de gemeente beleid geschreven dat de vele kanten
van reclame positief benadert. Den Haag is daarnaast ook al geruime tijd bezig met het
opstellen en vaststellen van beleid dat zich richt op het bewaken van de kwaliteit van haar
bebouwde omgeving. Door de keuze van de wetgever om dit beleid te vatten in de vorm
van beleidsregels, kan daar in bijzondere situaties van worden afgeweken.
Bij het op voorhand aangeven van uitzondering is in de nota niet goed aan te geven wat
voor zo’n gebied dan de nieuwe normstelling zou moeten zijn. Er is voor gekozen om in te
spelen op integrale plannen, waarbij de bewijslast in de plannen zelf ligt. De gevraagde uitzonderingsstatus zit dus in het systeem van de regelgeving, in de vorm van het opstellen
van een ontwikkelingskader dat in de plaats treedt van het beheerbeleid.
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29 Pleidooi voor consistent beleid ten aanzien van reclame-uitingen (21)
De vraag om consistentie is naar onze mening in voldoende mate in de methodiek en
inhoud van het reclamebeleid verankerd. Voor gelijksoortige gebieden gelden immers
dezelfde regels. Er is in het beleid een onderscheid gemaakt tussen gebieden met een duidelijk verschillend karakter, zoals beschermde stadsgezichten en bijvoorbeeld de bedrijvengebieden.

B

Reacties van procedurele aard

30 Het beginselplan ontbreekt (3)
Het beginselplan is een eerste uitwerking van de ontwerpopdracht volgend uit een vigerend bestemmingsplan, dan wel gebaseerd op een nieuw stedenbouwkundig kader. De welstandsadvisering over een beginselplan vindt binnen één van de kaders plaats die opgenomen zijn in de welstandsnota.
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31 Pleidooi voor gebieden zonder welstandstoezicht (1)
Het welstandstoezicht dient over de volle breedte van het planaanbod zorg te dragen voor
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een basiskwaliteit van de bebouwde omgeving. In gebieden waar bijvoorbeeld nog geen
sprake is van een te beschermen kwaliteit of waar door de aard van de functie en de ligging (bijvoorbeeld Pernis) geen welstandstoezicht noodzakelijk is komt de afweging van
welstandsvrij in beeld. Het pleidooi voor het welstandsvrij maken van delen van het stedelijke gebied kan geen navolging vinden, omdat daarmee in korte tijd alle verworven kwaliteiten zullen verdwijnen. Het effect is vele malen groter dan deze wens beoogt te bereiken.
32 Waarom alleen bij welstandsvrij denken aan particuliere opdrachtgevers, waarom geen
experiment voor corporaties? (3, 2)
De corporaties opereren meestal in de bebouwde kom van de gemeente in bestaande
stedenbouwkundige gebieden. Niet alleen tijdens de bouw maar ook na oplevering is
het noodzakelijk om de kwaliteit te waarborgen en waar nodig op te kunnen treden.
Denk hierbij aan de nadelige effecten van schotelantennes, fietsenbergingen, schuurtjes
etc. Het welstandsvrij maken van door corporaties te ontwikkelen gebieden heeft dan
ook meer negatieve effecten dan dat de welstandsvrijheid doet vermoeden. Als de
achterliggende gedachte van de vraag zich richt op meer gestroomlijnde procedures,
waarin de welstandsadvisering als een te laat komende ‘hobbel’ wordt gezien, dient de
oplossing eerder te worden gezocht in betere procedurele afspraken tussen de
marktpartijen en de gemeente dan het afschaffen van het welstandstoezicht.
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33 Waarom niet lelijke gebieden welstandsvrij maken (1)
Nog afgezien van de vraag hoe een lelijk gebied eruit ziet, is de welstandsnota niet opgesteld om een waardeoordeel te geven over de verschillende delen van de stad. De opzet
van de nota is de kwaliteit van de kerngebieden als basis te nemen voor de beoordeling
door de welstandscommissie en de start van het ontwerpproces bij de architect. In dat verband bestaan er in Den Haag dan ook gen lelijke of mooie gebieden.
34 Krijg je automatisch een bouwvergunning als je voldoet aan bijv. de criteria in een
clusterboek? (4)
Op het punt van de welstandstoets zal er – indien er wordt voldaan aan de criteria –
altijd een positief advies volgen. Een bouwaanvraag moet daarnaast ook voldoen aan
andere toetsingskaders, zoals het bestemmingsplan en het Bouwbesluit.
35 Welstandscommissie staat met nota voor een voldongen feit? (4)
DE
WELSTANDS
NOTA VAN
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De bedoeling van de wetgever is om vooraf duidelijkheid te geven over de welstandsadvisering. De commissie functioneerde in veel gemeenten als een ‘black box’ over de inhoud
waarvan maar weinig bekend was. Door de wetswijziging moet er in het openbaar worden
vergaderd en moet duidelijk zijn op welke kaders en/of criteria de commissie haar advies
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moet baseren. De nota bepaalt dus de adviesruimte van de commissie.
36 Er bestaat de indruk dat de ‘kleintjes’ niets mogen en de ‘groten’ wel. Wat is de rol van
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welstand? (zie ook Toez. d) (4)
Deze vraag is ingegeven door de gedachte dat de commissie een rol heeft in de
stedenbouwkundige ontwikkelingen. De gedachte berust op een misverstand. De
welstandsnota is niet de plaats waar stedenbouwkundige ontwikkelingen worden
gevormd.
De stedenbouwkundige kaders echter zijn wel de basis voor het
welstandstoezicht. De Woningwet accentueert daarmee nog eens extra de scheiding
tussen stedenbouw en welstand en dwingt op deze wijze gemeentebesturen ook de
volgordelijkheid van processen te definiëren en aan te geven wie waarvoor verantwoordelijk is. Hieruit volgt in ieder geval dat de welstandscommissie geen verantwoordelijkheid
heeft voor stedenbouwkundige ontwikkelingen. Ook na de wetswijziging is de commissie
een deskundige adviescommissie van burgemeester en wethouders op het gebied van de
welstandelijke beoordeling van bouwvergunningsplichtige bouwwerken.
37 Reikwijdte van stedenbouw zou vermeld moeten worden in welstandsnota.
(zie ook Toezegging d) (4).
Zie antwoord onder 36. De reikwijdte van stedenbouw is het door gemeentelijke
besluitvorming vastleggen wat waar kan worden gebouwd. De welstandsnota bepaalt
daaraanvolgend de kwaliteitsnormen waaraan moet worden voldaan.
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Overigens is in de inleiding van de nota een paragraaf opgenomen om deze relatie uit te
leggen.
38 Hoe is de procedure vaststelling ontwikkelingskader en de relatie tussen die procedure
en de bouwplanprocedure? (2)
Op basis van een stedenbouwkundig plan voor een nieuw project/gebied zal door of onder
verantwoordelijkheid van de stedenbouwkundige afdeling een ontwikkelingskader moeten
worden geformuleerd. Deze plannen lopen in ontwikkeling en besluitvorming vooruit op de
formele bouwplanprocedure. Het concept-ontwikkelingskader zal ter inzage moeten worden gelegd en aan de raad worden aangeboden ter vaststelling. Parallel daaraan loopt de
bouwplanprocedure en de welstandsbeoordeling zal in een dergelijk situatie moeten plaatsvinden op basis van het nieuwe toetsingskader.
39 Waarom geen stedelijke gebieden welstandsvrij en wel vrije verkavelingen.
Waarom niet geëxperimenteerd bij kleinschalige ontwikkelingen? (2)
Zie beantwoording bij vraag 31, 32 en 33.
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40 Wat is de procedure voor de vaststelling van ontwikkelingskaders? (19)
Op het moment dat een nieuwe ontwikkeling redelijkerwijs niet meer te beoordelen valt
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binnen het beheerkader – en deze vaststelling vindt plaats aan het begin van het ontwerpproces – zal er in het verlengde van c.q. parallel aan een stedenbouwkundig plan voor deze
bouwopgave een nieuw toetsingskader voor de Welstandscommissie worden opgesteld.
Dit zogenaamde ontwikkelingskader komt in de plaats van het voor het betreffende gebied
geldende beheerkader, zoals dit is vastgesteld in de Welstandsnota. Het ontwikkelingskader wordt een nieuw deel van de Welstandsnota. Net zoals de nota zelf zal het ontwikkelingskader een maand ter inzage liggen in het kader van de inspraakprocedure ex afdeling
3.4 Awb en vervolgens moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad en afgekondigd. Eerst na afronding van deze procedure treedt het ontwikkelingskader in de plaats van
het beheerkader voor het desbetreffende gebied.
41 Gesteld wordt dat bij aanwijzing van welstandsvrije gebieden, de gemeente een besluitvormingsprocedure als omschreven in de woningwet en de AWB dient te volgen. (16)
Het gestelde is juist. Voor wat betreft de gesloten binnengebieden is aan deze
voorwaarde, nu dit expliciet als voornemen in de nota is vermeld, voldaan.
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C Reacties van algemene aard
42 Benoeming lekenlid en samenstelling commissie, trendwatcher, andere samenstelling
van de cie. Afhankelijk van accent van het plan (3, 1; 12, 20)
De samenstelling van de commissie is afgestemd op het taakveld van de commissie, namelijk het adviseren van b&w over de welstandelijkheid van bouwplannen. Het lekenlid kan
vanuit een andere invalshoek hier een nieuw element aan toe voegen. Een uitgangspunt
blijft echter dat het een deskundig commissieadvies over bouwplannen betreft, waaraan de
Woningwet een formele waarde toekent. In deze opzet past het niet om de commissie een
andere taak te geven. Ook de aard van het planaanbod geeft geen aanleiding om hier
anders over te gaan denken. Naar de betrokkenen zou dit het advieswerk alleen maar
onduidelijker maken.
43 Procesgang langs welstand is martelgang (3)
DE
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In het antwoord op vraag 32 is al kort ingegaan op de suggestie om de procedures te
verbeteren en daarin aan te geven welke plaats en rol de welstandscommissie daarin
inneemt. Het college is van mening, dat er op dit punt nog wist is te boeken. De ervaring
leert echter, dat op het moment dat de kaders helder zijn de advisering ook goed verloopt.
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In de afgelopen jaren is er intern veel tijd geïnvesteerd in het beter ordenen van het werk
en het helder maken van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De stedenbouwkundige afdeling en de stadsstedenbouwer hebben hierbij een grote rol vervuld en het overleg
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tussen hen en de commissie over de stedenbouwkundige kaders heeft in het vervolgproces
bij veel plannen tot een grote mate van consensus geleid en als gevolg daarvan tot een
snellere doorlooptijd van procedures. Voorts wijzen wij erop, dat het onzes inziens niet aangaat om voor slecht lopende procedures alleen de schuld bij de welstandscommissie te leggen nu de commissie wordt gevraagd te reageren op de aangeboden plannen. De verantwoordelijkheid voor de ontwerpen ligt immers niet bij de commissie.
44 Nota is incompleet voor de leek: werkelijkheid is meer politiek en economisch
Ook relatie met Woningwet kan beter. (4)
Vanzelfsprekend bepalen politieke, maatschappelijke en economische factoren in hoge
mate de ontwikkelingsrichtingen van de gemeente. Door planvorming ontstaan
vervolgens veranderingen in de bebouwde omgeving. De welstandstoets heeft in dat
kader geen andere rol dan te zorgen dat de nieuwe bebouwing voldoet aan redelijke
eisen van welstand. Voor zover gesteld is dat dit voor de leek onlogisch is, is in de
inleiding aandacht besteed aan de belangrijke aspecten van de nieuwe Woningwet naast
de relatie tussen stedenbouw en welstand.
45 Marges van het college om advies naast zich neer te leggen (4)
De welstandscommissie adviseert het college over bouwplannen of deze voldoen aan rede-
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lijke eisen van welstand. Na de vaststelling van de nota zal de commissie aangeven in haar
advies welk onderdeel van de welstandsnota zij heeft gehanteerd en of een bouwplan daar
binnen past of niet. In het laatste geval kan bij aantoonbare kwaliteit toch worden geadviseerd om in dat specifieke geval een vergunning te verlenen. In de situatie dat er geen
positief advies wordt gegeven, kan het college hetzij de vergunning op grond daarvan weigeren, dan wel de welstandscommissie niet volgen in haar advies op grond van andere
zwaarwegende omstandigheden.
Dit dient altijd gemotiveerd te gebeuren. Door deze wijziging van de wet behoort het op
andere architectonische gronden contraire gaan aan het welstandsadvies tot het verleden,
omdat de architectonische gronden zijn vastgelegd in de welstandsnota.
46 Verzoek om en paragraaf betreffende handhaving (4)
Dit verzoek vindt zijn aanleiding in de constatering, dat een aanvrager van een vergunning
in een soms ingewikkeld gesprek met de gemeente/welstandscommissie geraakt, terwijl zij
die illegaal bouwen feitelijk ongemoeid laten. De Welstandsnota is echter geen beleidsdo-
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cument dat actief gericht is op handhaving. De nota bevat wel voldoende bouwstenen om
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vooraf inzicht te geven in de haalbaarheid van aanschrijving van illegale bouw.
47 Wie bepaalt in welke mate mag worden afgeweken van de algemene beleidsregels? (2)
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Slechts in bijzondere situaties mag worden afgeweken van de beleidsregels. Alleen als
er sprake is van een ‘hogere’ kwaliteit of een plan met andere bijzondere kenmerken kan
worden geadviseerd aan b&w om ondanks de afwijking(en) de bouwvergunning toch te
verlenen. De welstandscommissie dient in een dergelijk situatie gemotiveerd aan te
geven op welke punten een bouwplan afwijkt van de in de Welstandnota opgenomen
toetsingskaders en om welke redenen zij toch positief adviseert. De mate waarin mag
betreffende ontwerp en de locatie waarin het moet komen. Het college hoeft dit advies
niet te volgen.
48 Vraagt aandacht voor regelgeving van duurzaam bouwen en zonnepanelen en overige
regelgeving zoals verdiepingshoogte (2)
De vraag voor de aandacht van andere beleidsvelden is vanuit het oogpunt van de
aanvrager begrijpelijk. In het project Het verzorgde gevelbeeld van Den Haag is bij de
kozijnvervangingen rekening gehouden met de geldende isolatienormen. Voor
voorzieningen als zonnepanelen zullen aparte sneltoetscriteria worden opgenomen.
Voor andere onderdelen van “duurzaam bouwen” is de welstandsnota niet het
aangewezen kader.
49 Aandacht voor inrichting openbare ruimte. Welstand moet ook kaders formuleren voor
de openbare ruimte (2)
Openbare ruimten spelen in de welstandsnota een rol, waar het de karaktergebieden
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betreft. De inrichting van de openbare ruimte is evenwel geen beleidsterrein waar de
welstandsnota voor is opgesteld. In Den Haag is inmiddels de kadernota Openbare
Ruimte door het college vastgesteld.
50 Volgordelijkheid welstandstoets op ontwerp stedenbouwkundige kaders. Is er dan niet
meer behoefte aan instelling van en stedenbouwkundige cie. met meerdere disciplines.
(2)
Het ontwerpen van nieuwe stedenbouwkundige plannen, de beoordeling van
bouwplannen of het opverzoek van derden ontwikkelen van stedenbouwkundige
kaders is een taakveld dat bij uitsluiting toebehoort aan de
stadsstedenbouwer en/of de afdeling Ruimtelijke Ordening/Monumentenzorg van de
Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Deze dienst biedt ruime voor overleg en is de
intermediair tussen de externe belanghebbenden en de welstandscommissie. Aangezien
de welstandscommissie geen inhoudelijke, maar een adviserende taak heeft op het
DE
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gebied van stedenbouw ligt het niet voor de hand om deze commissie te splitsen.
Voor haar taakveld heeft de commissie geen behoefte aan andere disciplines.
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51 Verzoek om speciaal overleg voor ‘grootverbruikers’. Commissie voor grote
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bouwplannen. (2, 3)
De vraag komt voort uit de ervaring dat grote plannen soms in dezelfde vergadering
wordt besproken als kleine plannen. De evaring bij de commissie heeft een jaar of zes
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geleden geleid tot het instellen van de kleine commissie (4 leden) voor alle kleine
plannen en de plenaire commissie (7 leden) voor de grote bouwplannen. Afhankelijk van
de aard en de omvang van het plan is een kwartier of en veelvoud daarvan
gereserveerd. Net zoals de aanvragers van de grote plannen hebben ook de particuliere
aanvragers behoefte aan een snelle behandeling. Een verdere splitsing van het werk van
de commissie is gezien het geringe aantal grote plannen niet zinvol.
52 Heeft het algemene toetsingskader een formele status? (12)
Het algemene toetsingskader heeft net als de specifieke criteria een formele status. De
methodiek gaat uit van de aanname dat kleine plannen worden getoetst aan de specifieke
welstandscriteria. Indien een bouwplan niet beoordeeld kan worden binnen de specifieke
criteria, dan geldt altijd het algemene toetsingskader. Door de vaststelling van de
Welstandsnota, waarin de toetstingcriteria en de -kaders zijn opgenomen, vormen deze dus
het formele toetsingskader van de Welstandscommissie.
53 Is Welstandsvrij vooraf bepaald? (7)
Voor een aantal bouwactiviteiten regelt de Woningwet en een daarop gebaseerde
Algemene Maatregel van Bestuur in welke gevallen er van rechtswege geen welstandstoets
is. Hierbij wordt gedoeld op de bouwvergunningvrije bouwwerken en is deze duidelijkheid
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dus vooraf gegeven door de wetgever.
Daarnaast kan in elke gemeente de gemeenteraad objecten en/of gebieden aanwijzen die
uitgezonderd worden van het welstandstoezicht. Dit is een bevoegdheid van het gemeentebestuur, waarvan afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden gebruik kan worden
gemaakt.
54 Wat is de definitie van een gesloten binnenterrein, in het kader van de vrijstelling van
welstandstoezicht voor gesloten binnengebieden?(10 )
In de concept nota wordt voorgesteld om bouwwerken op gesloten binnengebieden, voorzover deze niet binnen een rijksbeschermd stadsgezicht vallen, vrij te stellen van welstandstoezicht. Onder een gesloten binnengebied wordt verstaan ‘een binnengebied dat, door
de gesloten omliggende bebouwing, vanaf de openbare straat niet zichtbaar is’. Tevens
wordt de vrijstelling als volgt nader omschreven: De vrijstelling betreft bouwwerken die
onder de objectcriteria vallen en die plaatshebben op een gesloten binnengebied dat niet
ligt in een rijksbeschermd stadsgezicht.
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55 Is er een meldingsplicht voor welstandsvrije zaken? (12)
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Zoals onder 53 is aangegeven betekent vergunningvrij eveneens welstandsvrij. De burger
hoeft dit niet te melden en kan in principe zo aan de slag, mits hij blijft binnen de kaders
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die de wetgever heeft vastgesteld voor vergunningvrij bouwen. Op het moment dat gebieden of objecten bij raadsbesluit welstandsvrij worden geldt daarvoor op het gebied van
welstand geen toets meer. De betreffende plannen worden getoetst aan bestemmingsplan,
Bouwverordening en Bouwbesluit en kunnen op basis van die toets worden afgewikkeld.
56 Wat is het verband tussen de welstandsnota en andere beleidsstukken zoals de Haagse
woonvisie? (12 )
De welstandsnota geeft kaders voor architectonische toets van bouwplannen. Het welstandstoezicht volgt daarmee stedenbouwkundige kaders. Stedenbouwkundige kaders
bepalen wat gebouwd mag worden op welke plek. Deze kaders kunnen zijn vastgelegd in
bestemmingsplannen, maar ook in stedenbouwkundige plannen, gebiedsvisies en dergelijke.
De woonvisie doet uitspraken over gewenste ontwikkelingen in woningmarkt in Den Haag.
Die visie zal bij concrete bouwplannen omgezet moeten worden in stedenbouwkundige
kaders, welke bepalend zijn voor bijvoorbeeld verkaveling, functie, en massa. Het welstandstoezicht richt zich op de architectonische uitwerking binnen die gestelde kaders.
57 Kan de informatie uit de welstandnota beschikbaar worden gemaakt voor internet? (11)
Rond het opstellen van de welstandsnota is veel aandacht gegeven aan het communiceren
over welstand en de nieuwe welstandsnota. Eén van de doelstellingen is het eenmaal vastgestelde beleid op een toegankelijke manier beschikbaar maken voor de verschillende
doelgroepen. Naast reguliere publicaties – de nota zelf en bijvoorbeeld foldermateriaal – is

Inspraakresultaten

er in het plan van aanpak ruimte gemaakt voor het maken van een internet publicatie.
Deze zal in navolging van de vaststelling en bekendmaking worden ontwikkeld. De internetpagina over de welstandsnota moet herkenbaar en toegankelijk zijn en een onderdeel
uitmaken van de internetsite van de gemeente Den Haag.
58 Welke rol speelt het fenomeen ‘beeldkwaliteitplan’ in het ruimtelijke kwaliteitsbeleid
van de gemeente Den Haag? (19)
In de gemeente Den Haag worden geen beeldkwaliteitplannen opgesteld. Er is wel een
goede inventarisatie van de bestaande gebouwde stad, waarbij ook veel aandacht is
geschonken aan de cultuurhistorische waarden die Den Haag rijk is. Die inventarisatie heeft
Bij nieuwe ontwikkelingen in of rond de gebouwde stad worden gewenste beeldkwaliteiten
geformuleerd in stedenbouwkundige visie, plannen of kaders. Onderdeel van het nieuwe
welstandsbeleid zal zijn het formuleren en formeel vaststellen van toetsingskaders voor het
welstandstoezicht bij deze ontwikkelingen.
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59 De beschrijving van het begrip typologie in de Algemene architectuurcriteria wordt
moeizaam gevonden (19 )
Het begrip ‘typologie’is opgenomen in de algemene architectuurcriteria omdat de typolo-

NOTA·blad 100·04
Deel 3

gie een wezenlijk aspect is van de kwaliteit van architectuur. In de nota wordt met typologie bedoelt de herkenbaarheid van de functie van het gebouw in de architectuur.
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60 Gepleit wordt om het grijze gebied op de kaart ‘indeling welstandsregime’s’ ook te
laten vallen onder welstandstoezicht (16 )
In paragraaf 5 van Deel I van de concept Welstandsnota wordt ingegaan op de verschillende regime’s voor welstandstoezicht. Hierin wordt vermeld dat er een strenger regime is
voor de beschermde stadsgezichten en dat het overige van de stad valt onder een regulier
toezicht. Abusievelijk is dit laatste niet verwerkt in de legenda van de kaart waarnaar in
dezelfde paragraaf wordt verwezen. Het grijze gebied valt onder het reguliere welstandstoezicht.
61 Hoe wordt de kwaliteit van vergunningvrije en licht-vergunningplichtige bouwwerken
bewaakt? (16)
In de Welstandsnota zijn objectcriteria opgenomen voor de kleine bouwactiviteiten rond de
bestaande bebouwing. Daarbij is vanuit een oogpunt van de welstandsadvisering geen
onderscheid gemaakt tussen vergunningvrij, licht vergunningplichtige en regulier vergunningplichtige bouwwerken, omdat de kleine verschillen die een aanvraag net in de ene of
de andere categorie doet belanden voor de architectonische opgave geen verschil maakt.
Dit betekent dat de licht vergunningplichtige bouwwerken onder het welstandstoezicht
vallen. Voor vergunningvrije bouwwerken geldt dit niet, maar voor deze groep bouwwerken
geeft de nota wel criteria die kunnen worden gebruikt.
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62 Reclamevoorzieningen dienen rekening te houden met veiligheids- en herkenbaarheidseisen (16)
Het reclamebeeld voor de Den Haag heeft een aantal invalshoeken. In de eerste plaats
heeft reclame positieve effecten op de economische, culturele en toeristische branches.
Reclame is ook voor Den Haag van groot belang, welke belang niet strijdig hoeft te zijn
met een streven naar goede en kwalitatief hoogwaardige reclamedragers. Het is aan de
aanvragers om binnen de kaders van het reclamebeleid voorstellen te doen voor reclameuitingen, die zich goed zullen voegen in het gevelbeeld. Voor degenen die daar minder aan
hechten geeft het reclamebeleid criteria, die in ieder geval zullen leiden tot situaties die
voldoen aan redelijke eisen van welstand. Voor wat betreft de verkeersveiligheid merken
wij op, dat de reclamedragers in de openbare ruimte alleen zullen worden toegestaan op
basis van een plaatsingsplan. Binnen de beoordeling van dat plaatsingsplan wordt ook de
verkeersveiligheid en het gebruik van de openbare straat meegewogen.
DE

63 In Loosduinen spelen twee grote plannen op dit moment, de Internationale school en
de nieuwbouw in het Wijndaelerplantsoen. Kan je bij deze plannen uit de voeten met
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het beheerkader? (20)
Het in de Welstandsnota opgenomen beheerkader bevat het algemene toetsingscriteria
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voor de middelgrote bouwplannen. Uitgangspunt is dat deze plannen kunnen worden
beoordeeld binnen dat kader, wat tevens betekent dat het beheerkader er ook is voor
plannen die daar op onderdelen van afwijken. Na de vaststelling en afkondiging van de
Welstandsnota gaat dan ook de vraag spelen of en in hoeverre een ontwikkeling binnen
dat beheerkader past of dat de afwijkingen zo evident en/of groot zijn, dat een ontwikkelingskader moet worden opgesteld dat volgt uit de stedenbouwkundige planvorming. In
het onderhavige geval spelen twee situaties. Op de locatie van het Wijndaelerplantsoen
komt in de plaats van een schoolgebouw een wooncomplex en in geval van de
Internationale school zijn er plannen voor een omvangrijk scholencomplex in een groengebied. In beide gevallen gebieden waarvoor een toets uitsluitend in relatie tot de bestaande omgeving wellicht niet wenselijk is. In dat geval zal de gemeente een ontwikkelingskader opstellen dat in de plaats komt van het beheerbeleid.
64 Wat wordt bedoeld met alzijdige architectuur? (20)
In gebieden met veel vrije verkavelingen is niet zozeer sprake van een voor- en achtergevel
zoals in de 20-40-gordel. Deze wijken kenmerken zich door bebouwing die gelijkwaardige
voor-, zij- en achtergevels hebben. Het principe van de kwalitatief gelijkwaardige gevels
duidt men aan met begrip alzijdigheid.
65 In de nota wordt teveel jargon gebruikt om voor de burger begrijpelijk te zijn (4)
Hoewel het welstandsbeleid zich bezig houdt met de bouwkunst en architectuur is het niet
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ondenkbaar dat de vaktaal onhelder en daardoor niet begrijpelijk is. Wij hadden ons dit al
ter harte genomen door de definitieve tekst van de nota door een professionele
taalkundige te laten vertalen naar ‘begrijpelijker’ Nederlands. Daarnaast hebben wij voor
veelgebruikte termen aan de nota een begrippenlijst toegevoegd, waarin een verklaring
van de technische termen is opgenomen.
66 De nota gaat onvoldoende in op de relatie tussen welstandsbeleid en het nieuwe
vergunningenregime van de woningwet. (4)
Aan deze opmerking zijn wij tegemoetgekomen door in de inleiding aandacht te besteden
aan de bouwvergunningprocedure, en de rol en plek van het welstandstoezicht daarin.
Ingegaan wordt op de verschillen tussen vergunningsvrij, licht en regulier vergunningplichtig en op welke wijze het welstandsbeleid daarop aansluit.
67 Het kaartmateriaal in de nota is niet voldoende helder en het kan in tekst beter worden
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toegelicht. (4)
Naar aanleiding van inspraakprocedure en de daarin genoteerde op- en aanmerkingen op
de kaarten zijn deze verder uitgewerkt en toegelicht. Met de thans in de nota opgenomen
kaarten ontstaat naar onze mening een helder overzicht van de regimes en van de karakter-

NOTA·blad 101·04
Deel 3

gebieden.
68 Pleidooi voor het in de nota opnemen van inrichting openbare ruimte en
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straatmeubilair. (4)
Op initiatief van de Adviescommissie Openbare Ruimte is de Kadernota openbare ruime
opgesteld, welke nota inmiddels door het college is vastgesteld. In deze nota is het beleid
met betrekking tot de openbare ruimte opgenomen. Ter toelichting geldt nog het volgende: het welstandstoezicht mag wettelijk alleen plaatsvinden over vergunningplichtig activiteiten en dan alleen als daartoe vooraf welstandscriteria zijn vastgesteld en afgekondigd.
De inrichting van de openbare ruimte is op enkele bouwkundige activiteiten na bouwvergunningvrij en daarmee ook welstandsvrij. Het in de welstandsnota opnemen van richtinggevende kaders voor de openbare ruimte is dan ook niet aan de orde. Voor straatmeubilair
geldt bovendien dat dit (ingevolgde het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken) vergunningvrij is.

Inspraakresultaten

65 IN DE NOTA WORDT TEVEEL
JARGON GEBRUIKT OM VOOR DE BURGER
BEGRIJPELIJK TE ZIJN (4)
HOEWEL HET WELSTANDSBELEID ZICH BEZIG
HOUDT MET DE BOUWKUNST EN ARCHITECTUUR IS HET NIET ONDENKBAAR DAT DE
VAKTAAL ONHELDER EN DAARDOOR NIET
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BEGRIJPELIJK IS. WIJ HADDEN ONS DIT AL TER
HARTE GENOMEN DOOR DE DEFINITIEVE
TEKST VAN DE NOTA DOOR EEN PROFESSIONELE TAALKUNDIGE TE LATEN VERTALEN NAAR
‘BEGRIJPELIJKER’ NEDERLANDS. DAARNAAST
HEBBEN WIJ VOOR VEELGEBRUIKTE TERMEN
AAN DE NOTA EEN BEGRIPPENLIJST TOEGEVOEGD, WAARIN EEN VERKLARING VAN DE
TECHNISCHE TERMEN IS OPGENOMEN.
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Index

A—Z

Begrippenlijst A — E

A
Aanbouw: Een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw.
Afdak: Los dak tegen een gebouw.
Asymmetrie: Ongelijkheid in de compositie aan weerszijden van een denkbeeldige
middenlijn.

B
Bestemmingsplan: Een door de gemeente vastgesteld plan waarin bestemming, gebruik en
bebouwingsvoorschriften van grond zijn vastgelegd.
Bijgebouw: Een aan het hoofdgebouw ondergeschikt, vrijstaand gebouw.
Blinde muur of gevel: Muur of gevel zonder vensters of andere openingen.
Boeiboord: Opstaande kant, al dan niet hellend, van een dakgoot of dakrand.
Borstwering: opstaand muurdeel onder gevelopeningen of op balkons
Bouwblok: Een groep gebouwen die aan alle zijden door straten, wegen of groen begrensd
is, en zo een stedenbouwkundige eenheid vormt.
Bouwlaag: Gedeelte van een gebouw tussen twee vloeren.
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Bouwmassa: Volume van een gebouw inclusief aanbouwen.
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Carport: Afdak om een auto onder te stallen, minimaal aan drie zijden open.
Begrippenlijst

Compositie: Ordening van de afzonderlijke onderdelen van een gebouw ten opzichte
van elkaar.

D
Dakhelling: De hoek waarin een dakschild staat.
Dakopbouw: Extra toegevoegde bouwlaag op een bestaand gebouw.
Detaillering: De detaillering betreft vaak de technische aspecten van een gebouw, zoals de
ontmoeting van gevel en venster of dakkapel en dak, en kan op een decoratieve
manier uitgewerkt zijn tot ornamentiek.

E
Ensemble: Het samenspel van meerdere aparte of gedeelde gebouwen tot een geheel.
Erf: Al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een
gebouw .
Erfscheiding: Vastgestelde grens van een (bebouwd) stuk grond.
Erker: Rechte- of veelhoekige uitbouw aan de gevel van een gebouw langs een of meer
verdiepingen.

Begrippenlijst G — N

G
Geleding: Verticale of horizontale patronen die zichtbaar zijn in de gevelcompositie..
Gesloten binnengebied: een binnengebied dat, door de gesloten omliggende bebouwing,
vanaf de openbare straat niet zichtbaar is .
Gevelopeningen: Openingen in een gevel met als doel licht en lucht toe te laten, en toe
gang te verschaffen tot het gebouw, zoals vensters en deuren.

H
Hoofdvorm: Meest herkenbare vorm van een gebouw, vaak tevens de hoofdmassa.

I
Individueel gebouw: Vrijstaand, zelfstandig gebouw.
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K
Karaktergebieden: Gebieden die door hun overeenkomstige stedenbouwkundige en
architectonische kenmerken een eenheid vormen.
Kozijn: Houten, stalen, aluminium of kunststof raamwerk, waarin een raam of deur is
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aangebracht.

L
Begrippenlijst

Latei: Draagbalk die zorgt voor de horizontale overspanning boven een deur- of
vensteropening.
Lijst: Rand op of als bekroning van de gevel (kroonlijst).
Lint: Langgerekte polderweg, vaak naast een sloot of wetering, met daarlangs bebouwing.
Loggia: Overdekte glazen veranda.
Luifel: Plat afdak boven een deur of pui.

M
Maaiveld: Oppervlakte van een natuurlijk of aangelegd terrein.
Massacompositie: Samenstelsel van verschillende bouwmassa’s tot één compositie.
Metselverband: Wijze waarop de bakstenen ten opzichte van elkaar gemetseld zijn,
zoals staand verband en kruisverband.

N
Nok: Bovenste horizontale rand van het dak waar de schilden elkaar raken.

Begrippenlijst O — S

O
Ondergeschikt: Van minder betekenis in bouwmassa, vorm en functie.
Ontsluiting: Wijze waarop een gebouw toegankelijk is gemaakt.
Oriëntatie: Plaatsing of richting van een gebouw ten opzichte van de stedenbouwkundige
situatie.
Ornamentiek: Decoratieve elementen aan een gebouw, meestal voortkomend uit praktische
noodzaak.
Overstek: Bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het eronder gelegen deel.

P
Parcellering: Het zichtbaar maken van de perceelsgrens in de gevel.
Plastiek: Datgene dat vorm en stijl geeft aan de bouwmassa, zoals risalieten, balkons en
erkers.
Plint: Duidelijk herkenbare onderste horizontale laag van een gevel van een individueel
gebouw, soms in een ander materiaal uitgevoerd dan de rest van de gevel.
Portiek: Gesloten of open trappenhuis over meerdere verdiepingen.
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Profilering: Sprekende kenmerken van een gebouw, in het profiel zichtbaar gemaakt.
Pui: Het onderste gedeelte van een gevel onder de puibalk. Meestal bevindt zich hier een
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winkelbedrijf of iets dergelijks.

R
Renovatie: Hernieuwing van (onderdelen) van een gebouw.
Restauratie: Het in authentieke staat herstellen van een gebouw.
Risaliet: Deel of delen van een gebouw die naar voren springen ten opzichte van de bouw
massa.
Ritmiek: Ritme ontstaan door plastiek en geleding in een gevelwand.
Rollaag: Horizontale reeks stenen op zijn kant, die boven een gevelopening of aan de
bovenzijde van een gemetselde wand geplaatst zijn.
Rolluik: Blind ter afsluiting van raam of deurkozijnen, dat rollend op- en neergelaten kan
worden.
Rooilijn: Lijn die de grens van de bebouwing aangeeft, meestal bepaald in bestemmings
plannen.

S
Schaal: Maatstaf die de onderlinge verhoudingen tussen gebouwen bepaald.
Schuur: Eenvoudig houten gebouwtje zonder verdieping, dat tot bergplaats dient.
Serre: Afgesloten, glazen veranda aan een huis.
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Begrippenlijst T — Z

T
Textuur: Wijze waarop iets is samengesteld, bepaald door de structuur van materialen.
Glad, ruw en bobbelig zijn bijvoorbeeld bepalingen van textuur.
Typologie: Het onderscheid tussen verschillende typen gebouwen met hun specifieke
kenmerken, zoals huizen, kerken, stadhuizen of kiosken.

U
Uitbouw: Met een gebouw verbonden bouwwerk, dat toegankelijk is vanuit de hoofdmassa
van het gebouw.

V
Verdiepingshoogte: Hoogte van de verdieping tussen twee vloeren.
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Vrije verkaveling: Los op kavels geplaatste gebouwen, die daardoor vrijstaand zijn.
Voorkant: Voorgevel, voorerf en het dakvlak aan de voorzijde van een gebouw.
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Z
Zichtlijnen: Lijnen die vrij zicht geven tussen twee gebouwen.
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