
Aan de raad, 

  

Onderwerp: Actualisatie welstandsnota Hof van Twente 2012 

  

  

Voorstel: Instemmen met het actualiseren van de welstandsnota Hof van Twente 2012 

    
  

1 SAMENVATTING 

De welstandsnota geldt voor een periode van maximaal 10 jaar. Tussentijds kan de raad de 

nota actualiseren. De actualisatie van de nota kan nodig zijn door de constante veranderingen 

en maatschappelijke ontwikkelingen van regelgeving, bouwmethodes, uitbreidingsplannen, 

vernieuwingsprojecten, etc. 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht 

geworden. Door het invoeren van de wet moet de welstandsnota worden aangepast. Deze 

aanpassingen hebben vooral betrekking op verwijzingen naar wetgeving en artikelnummers 

die in het algemene deel van de welstandsnota zijn opgenomen. Daarnaast is in augustus 

2011 het Reclamebeleid 2011 vastgesteld. In dit beleidsstuk zijn alle voorschriften voor 

reclameobjecten vastgelegd. Daarom zal het reclamebeleid dat nu in de welstandsnota is 

opgenomen vervallen. Daarnaast moet de nota ook op andere punten geactualiseerd worden. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

Door de gewijzigde omstandigheden in wet- en regelgeving is het nodig dat de welstandsnota 

wordt geactualiseerd. Om u een indruk te geven van de onderwerpen die hierbij spelen, heeft 

op 6 december 2011 een excursie plaatsgevonden. Hierbij waren raadsleden, leden van de 

welstandscommissie, leden van de erfgoedcommissie en ambtenaren van verschillende 

afdelingen aanwezig. Doel van de excursie was om van gedachten te wisselen over het 

welstandsbeleid. Tijdens en in de dagen na deze excursie hebben verschillende raadsleden 

aangegeven dat zij graag betrokken blijven bij de actualisatie van de welstandsnota. 

Om aan deze wens invulling te geven is op 7 maart 2012 de actualisatie van de nota in 

conceptvorm voorgelegd aan de commissie Fysiek. Dit om u de mogelijkheid te bieden 

hierover met de opstellers van de nota in gesprek te gaan. U heeft van deze gelegenheid 

gebruik gemaakt door op 7 maart over het conceptvoorstel vragen te stellen en hier 

kanttekeningen bij te plaatsen. 

Naar aanleiding van deze vragen en kanttekeningen is het concept gedeeltelijk aangepast en 

op 14 juni 2012 in een technisch overleg met afgevaardigden van uw raad besproken. Op 

enkele kleine tekstuele aanpassingen na waren de raadsleden positief over het gewijzigde 

voorstel. 



  

In het huidige raadsvoorstel zijn de besproken aanpassingen verwerkt. Voor het inhoudelijke 

kader wordt u verwezen naar bijgevoegde “Actualisatie Welstandsnota Hof van Twente 2012". 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Woningwet/Welstandsnota 2007 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Een geactualiseerde welstandsnota die zorgt voor een doelmatige en efficiënte welstands- 

beoordeling. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

De welstandsnota actualiseren op de volgende punten (de nummers corresponderen met de 

hoofdstukken in de bijlage): 

4 Aanpassingen door wetswijzigingen, veranderingen in bestaand beleid, tekstuele 

aanpassingen, etc 

41 De welstandsnota aanpassen op de Wabo 

42 De in de welstandsnota veelvuldig gebruikte omschrijving “welstands-/monumenten- 

commissie” wijzigen in “welstandscommissie”. De taakomschrijving van deze 

commissie zodanig wijzigen dat deze alleen nog van toepassing is op de 

welstandstoetsing. 

43 De voorschriften over reclame in de welstandsnota laten vervallen en verwijzen naar 

het Reclamebeleid 2011. 

44 _ De sneltoetscriteria van toepassing verklaren op “aanvragen om omgevingsvergun- 

ning”. De sneltoetsactiviteiten “Bijgebouwen en overkappingen” en “Aan- of uitbouw” 

laten vervallen omdat deze vergunningsvrij zijn. 

4.5 _ De in de huidige welstandsnota opgenomen voorwaarde ten aanzien van de minimale 

50% open delen bij schuttingen te laten vervallen. 

5 Aanpassingen van de bij de welstandsnota behorende kaarten in verband met de 

uitgevoerde uitbreidingsplannen, vernieuwingsprojecten en beschermde 

stadsgezichten 

51 1. De kaarten van de welstandsnota overeenkomstig de vastgestelde beeldkwaliteits- 

plannen actualiseren. 

2. De kaarten van de welstandsnota voor de kernen van Delden en Diepenheim 

aanpassen, waarbij de grenzen van de deelgebieden “Historische centra” 

overeenkomen met de aan te wijzen beschermde stadsgezichten. 

52 De kaarten van de welstandsnota aanpassen. Hierdoor komt de locatie aan de Oude 

Rijssenseweg 19 in Markelo te liggen in het deelgebied “Kampen en essen” en de 

Heijinksweg 44 in Goor komt te vallen onder deelgebied “Buurten”. 

Nieuwe voorstellen voor het aanpassen van de nota 

1 De voorgestelde criteria voor grote stallen (bijlage 1) opnemen in de welstandsnota. 

.2 1. De voorgestelde criteria voor serrestallen (bijlage 2) opnemen in de welstandsnota. 

2. Het bestaande beleid ten aanzien van serrestallen hiermee laten vervallen. 

6.1.3 1. De voorgestelde criteria met betrekking tot boogstallen (bijlage 3) op nemen in de 

welstandsnota. 

2. De boogstallen toe te staan in alle deelgebieden, met uitzondering van het 

welstandsgebied “Historische Landgoederen”. 

6.2 _ De voorgestelde criteria voor technische installaties (bijlage 4) op nemen in de 

welstandsnota. 

6.3 _ De voorgestelde criteria met betrekking tot de excessenregeling (bijlage 5) op nemen 

in de welstandsnota. De bestaande regeling laten vervallen. 

  

  



  

8 Omgaan met welstandsvrije gebieden 

De welstandsnota ten aanzien van welstandsvrije gebieden niet aanpassen en hierdoor 

geen welstandsvrije gebieden in de Hof van Twente aan wijzen. 

9 Mogelijkheid van plantoetsing zonder de welstandscommissie 

De rol van de welstandscommissie in de vergunningsprocedure niet aan te passen. 

4.C Wat mag het kosten? 

De kosten (ambtelijke uren, busrit, etc) die voor de actualisatie zijn gemaakt behoren tot de 

reguliere kosten van de afdelingen. 

In de laatste jaren is er vrijwel geen papieren exemplaar van de nota opgevraagd. De nota 

wordt door bijna alle gebruikers via de gemeentelijke website geraadpleegd. Gezien de 

invoering van het digitale werken in de organisatie stellen wij voor de nota alleen digitaal 

beschikbaar te stellen. Hierdoor zijn er geen kosten voor het drukken van de geactualiseerde 

nota. 

4.D Wat is het alternatief? 

Gezien de gewijzigde wetgeving (Woningwet en Welstandsnota 2007) is het noodzakelijk dat 

de welstandsnota wordt aangepast, een alternatief is niet mogelijk. Het is uiteraard aan de 

raad om de inhoud van de nota te bepalen. 

4.E Wat is het risico? 

Per onderdeel verschilt het risico. Zo zullen de risico's bij het doorvoeren van gewijzigde wet 

en regelgeving minimaal zijn. Het wijzigen van bestaand beleid en het opnemen van nieuw 

beleid kan tot discussies leiden. 

In de bijgevoegde Actualisatie welstandsnota Hof van Twente zijn per onderdeel de 

afwegingen die ten grondslag aan de voorstellen liggen aangegeven. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Na vaststelling van de geactualiseerde welstandsnota zal deze digitaal beschikbaar worden 

gesteld. 

5 COMMUNICATIE 

Deze geactualiseerde versie zal beschikbaar worden gesteld op het internet en intranet. Ook 

zijn er per gebied digitaal publieksfolders beschikbaar. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 
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