
 
 
 
 

 
Raadsvoorstel 
 
 

Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.  13 juli 2015 

Documentnummer : 2015.0.043.217 

Zaaknummer: 2015-05-00265 

Onderwerp: Welstandsnota 2015 

Aan de gemeenteraad. Arnhem. 12 mei 2015  

VOORSTEL  
1. kennisnemen van het jaarverslag welstand 2013 
2. vaststellen welstandsnota 2015 
3. wijzigen Bouwverordening gemeente Arnhem 2003; 
4. wijzigen Erfgoedverordening gemeente Arnhem 2010; 
5. intrekken Verordening Arnhemse Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit; 
 
1.  AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING 

 

Arnhem is een aantrekkelijke stad om te wonen en te verblijven. Het uiterlijk van de stad draagt daar 
aan bij. De gemeente wil dat zo houden. Het welstandsbeleid is hier één van de instrumenten voor. 
Daarom hebben we in Arnhem een Welstandsnota. 
 
Minder regeldruk, meer vrijheid, vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Dat zijn de kernwaarden 
van het in 2013 vastgestelde welstandsbeleid. Voor ongeveer tweederde van oppervlakte van de 
gemeente is sinds 2013 géén toets op welstand meer uitgevoerd bij aanvragen voor een 
bouwvergunning. Deze lijn blijft ongewijzigd, maar wel wordt een volgende stap gezet in de 
stroomlijning van ruimtelijke planontwikkeling en het vergunningproces. Het toetsen van 
vergunningaanvragen aan redelijke eisen van welstand zal volledig ambtelijk plaats gaan vinden, 
zoals nu al gebeurt in 80% van de gevallen. Burgemeester en wethouders hebben sinds 1 maart 2013 
de bevoegdheid er voor te kiezen om voor de welstandstoets geen welstandscommissie in te 
schakelen. Van deze bevoegdheid wordt maximaal gebruik gemaakt. 
 
Dit betekent dat van de inzet van de huidige Arnhemse Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit geen 
gebruik meer gemaakt hoeft te worden. Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan het 
coalitieakkoord 2014 op het punt van de opheffing van de commissie voor ruimtelijke kwaliteit (de 
welstandscommissie) in 2015. 
 
Omdat de Monumentenwet het inwinnen van onafhankelijk deskundig advies bij beslissingen op 
monumentenvergunningen verplicht stelt zal er wel een Monumentencommissie blijven bestaan. 
Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om bij complexe, langdurige stedelijke ontwikkelingen op 
projectbasis kwaliteitscommissies te benoemen. 
 
 
 
De nieuwe werkwijze wordt binnen de bestaande ambtelijke capaciteit  opgevangen. De 
legesverordening behoeft hiervoor niet te worden aangepast. Wel moeten de Bouwverordening 
gemeente Arnhem 2003 en de Erfgoedverordening gemeente Arnhem 2010 op onderdelen worden 



 
 
 
 
 

aangepast, waarna de Verordening Arnhemse Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit kan worden 
ingetrokken. 
 
Er wordt vooralsnog afgezien van de afspraak in het coalitieakkoord 2014 dat 'objectieve 
kwaliteitscriteria voortaan via de bestemmingsplannen worden vastgelegd'. Het is nu wettelijk nog niet 
mogelijk om welstand via het bestemmingsplan te regelen. Het is ook niet nodig dat te doen, omdat de 
welstandsnota voldoende objectieve criteria biedt om ambtelijk mee uit de voeten te kunnen. 
 
Hoe dan ook zullen welstandsnota en bestemmingsplan onder de nieuwe Omgevingswet, die naar 
verwachting in 2018 wordt ingevoerd, worden samengevoegd in een integraal Omgevingsplan. Door 
de uitvoering van de welstandstoets nu al meer nadrukkelijk mee te nemen in de integrale beoordeling 
van vergunningaanvragen speelt de nieuwe werkwijze overigens al goed in op de doelstelling van de 
nieuwe Omgevingswet. 
 
Het bestaande welstandsbeleid als zodanig blijft nagenoeg onveranderd, de wijzigingen betreffen 
hoofdzakelijk een optimalisering van de uitvoering ervan. Daarom kan afgezien worden van het het 
bieden van mogelijkheid tot inspraak op dit besluit. 

 
2.  DOEL 

 

 
Het doel van het Arnhemse welstandsbeleid is:  

 behouden en versterken van de beeldkwaliteit van Arnhem 
 de spelregels voor welstand duidelijk maken 
 een objectieve en transparante beoordeling van bouwplannen 
 een kleine en slagvaardige welstandsorganisatie 

 
De Woningwet bepaalt dat het gemeentelijk welstandsbeleid moet worden vastgelegd in een 
welstandsnota. 

 
3. ARGUMENTEN 

 

Waarom welstandsbeleid? 
Arnhem is een aantrekkelijke stad om te wonen en te verblijven. Het uiterlijk van de stad draagt daar 
aan bij. De gemeente wil dat zo houden.  
 
Veranderingen in de stad gaan vaak heel geleidelijk. Door kleine bouwinitiatieven van particulieren en 
door grotere ontwikkelingen verandert de stad voortdurend. Bij welstandsbeleid gaat het om de 
kwaliteit van de bouwplannen op zich en in relatie tot hun omgeving. We dagen initiatiefnemers uit om 
iets moois voor zichzelf te maken maar ook een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de stad als 
gehéél. De kenmerken van de bestaande stad geven daar aanknopingspunten voor dus: kijk om je 
heen en gebruik wat je ziet als inspiratie! Hiermee kan de gemeente sturen op het uiterlijk van 
gebouwen en van andere bouwwerken. Zo beschermen we de bestaande kwaliteit in de stad en 
geven we ruimte om de stad nog beter te maken. 
 
Het welstandsbeleid is één van de middelen waarmee de gemeente stuurt op het uiterlijk van de stad. 
Andere instrumenten zijn bijvoorbeeld het bestemmingsplan, erfgoedbeleid en beleid voor de 
openbare ruimte. Het welstandsbeleid is dus geen geïsoleerd instrument maar onderdeel van het 
ruimtelijke kwaliteitsbeleid van de gemeente. De Woningwet bepaalt sinds 2003 dat gemeenten die 
welstandstoezicht toepassen daar beleid voor moeten vaststellen. Daarom hebben we in Arnhem een 
Welstandsnota. 
 
2013: meer vrijheid in het welstandsbeleid 
De eerste Arnhemse welstandsnota is van 2004. Daar hebben we meer dan negen jaar mee gewerkt. 
Met de vaststelling door de gemeenteraad van de nieuwe welstandsnota in 2013 is een belangrijke 
stap voorwaarts gezet om het ruimtelijke kwaliteitsbeleid in Arnhem te moderniseren. De focus kwam 
meer te liggen op integrale sturing op ruimtelijke kwaliteiten aan de voorkant van het ontwerpproces, 
om zodoende het meeste effect te kunnen bereiken. 
 
Dit werd onder meer bereikt door de Arnhemse Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen 
welstandscommissie) meer als sparringpartner van de ambtelijke organisatie in te zetten bij de 
planvorming, in plaats van als controle achteraf. Voor een aantal specifieke complexe en langdurige 



 
 
 
 
 

ontwikkelingsprojecten functioneren daarnaast een aantal kwaliteitsteams die qua opdracht en 
samenstelling zijn toegesneden op de specifieke opgave. 
 
Een andere belangrijke stap was dat de burgers van Arnhem bij (ver-)bouwen veel meer 
verantwoordelijkheid in eigen handen kregen voor het realiseren en handhaven van ruimtelijke 
kwaliteit in de stad. Dit in het vertrouwen dat een welstandstoetsing vooraf hiervoor meestal niet nodig 
is. Voor ongeveer tweederde van de oppervlakte van de gemeente is daarom sinds 2013 géén toets 
op welstand meer uitgevoerd bij aanvragen voor een bouwvergunning. Wel geldt voor het gehele 
grondgebied van Arnhem regels voor het aanbrengen van reclame en is er een excessenregeling.   
 
Evaluatie welstandsnota 2013 
Minder regeldruk, meer vrijheid, vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Dat zijn de kernwaarden 
van de welstandsnota 2013, en die lijn wordt doorgezet in de nieuwe nota. Inwoners moeten invloed 
hebben op de kwaliteit van hun leefomgeving. De raad heeft destijds aangegeven deze ontwikkeling 
scherp te willen volgen om ongewenste en onomkeerbare ontwikkelingen in de stad tijdig een halt te 
kunnen roepen. Uit het jaarverslag 2013 van de Arnhemse Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en de 
actuele jaarcijfers over 2014 (de commissie heeft geen jaarverslag 2014 gemaakt) blijkt dat zich niet of 
nauwelijks situaties voordoen in de "welstandsvrije" gebieden waar handhavend moet worden 
opgetreden. Er heeft zich in 2013 slechts één exces voorgedaan, in 2014 geen enkele. 
 
2015: naar een efficiënte en integrale uitvoering 
Met deze nieuwe nota wordt weer een volgende stap gezet in het realiseren van integrale ruimtelijke 
kwaliteit in Arnhem en in de stroomlijning van planontwikkeling en het vergunningproces. Namelijk 
door de welstandstoets -in de delen van de stad waar deze nog wordt uitgevoerd-  op te nemen in de 
algemene ruimtelijke beoordeling die ambtelijk toch al wordt uitgevoerd, zonder hierover nog extern 
advies te vragen.  
 
Deze werkwijze biedt meer ruimte om de diverse aspecten tegen elkaar af te wegen en tot optimale 
keuzes te komen. Bovendien biedt het meer ruimte voor de gewenste basishouding: 
oplossingsgericht, samenwerken, meebewegen, ondersteunen en stimuleren in plaats van uitsluitend 
toetsen en voorschrijven. Door de uitvoering van de welstandstoets meer nadrukkelijk mee te nemen 
in de integrale beoordeling van vergunningaanvragen speelt de nieuwe werkwijze goed in op de 
doelstelling van de nieuwe Omgevingswet. 
 
Maximaal gebruik van de 'kan-bepaling' 
Burgemeester en wethouders hebben sinds 1 maart 2013 de bevoegdheid om te beslissen of voor de 
welstandstoets al dan niet een welstandscommissie wordt ingeschakeld, op grond van de 'kan-
bepaling' (het college kan advies vragen, maar hoeft dat niet) in het Besluit Omgevingsrecht. Het 
college maakt  van deze bevoegdheid maximaal gebruik door de toetsing aan redelijke eisen van 
welstand volledig ambtelijk te laten uitvoeren. Dit leidt tot vereenvoudiging van de procesgang, het 
vergemakkelijken van integrale besluitvorming en tot besparing van kosten. 
 
Dit betekent dat van de inzet van de huidige Arnhemse Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit geen 
gebruik meer gemaakt hoeft te worden. Ambtelijk worden sleutelfiguren aangewezen die zorg dragen 
voor een correcte en controleerbare toetsing en het betrekken van de juiste deskundigheid bij deze 
beoordeling. De uitvoering van de ambtelijke toets wordt belegd bij twee functionarissen: secretaris 
welstand van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (Odra) en de hoofdadviseur Stedenbouw en 
Landschap van de afdeling Ruimte in het cluster Beleid & Regie.  
 
De feitelijke toetsing gebeurt op vaste momenten. Uit oogpunt van transparantie en zijn vergaderingen 
van het toetsteam altijd openbaar, evenals de verslaglegging. Indien door aanvrager of een derde 
belanghebbende de uitgevoerde welstandstoets in bezwaar of beroep wordt bestreden, dan wordt een 
second opinion gevraagd aan externe deskundigen. Dat kan bijvoorbeeld de Gelderse 
Welstandsfederatie zijn of een welstandscommissie van een andere gemeente. 
 
Monumentencommissie 
Omdat de Monumentenwet het inwinnen van onafhankelijk deskundig advies bij beslissingen op 
monumentenvergunningen verplicht stelt zal er wel een Monumentencommissie blijven bestaan die 
aan de eisen van de wet voldoet. De monumentencommissie zal bestaan uit de secretaris welstand 
van de Odra, de senior bestuursadviseur erfgoed van de afdeling Ruimte in het cluster Beleid & Regie 



 
 
 
 
 

en een externe deskundige. 
 
Verandering voor de klant 
Voor een reguliere aanvrager van een bouwvergunning verandert er ogenschijnlijk niet veel. 
Hoogstens is er sprake van een snellere afhandeling van een vergunning of een soepeler toepassing 
van de criteria. Voor projectontwikkelaars en voor gemeentelijke projectleiders verandert er wel veel, 
omdat de gang naar de welstand als stap in het proces en als onzekere factor wordt geëlimineerd. Het 
wordt eenvoudiger om ruimtelijke kwaliteit als integraal en daarmee beter beheersbaar onderdeel van 
een proces te organiseren.  
 
Om bij complexe en langdurige stedelijke ontwikkelingen te kunnen blijven sparren met externe 
deskundigen, blijft het mogelijk om op projectbasis en met projectfinanciering een kwaliteitsteam te 
benoemen. 
 
Criteria in welstandsnota, niet in bestemmingsplannen 
Er wordt vooralsnog afgezien van het uitgangspunt in het coalitieakkoord 2014 dat 'objectieve 
kwaliteitscriteria voortaan via de bestemmingsplannen worden vastgelegd'. Het is nu namelijk wettelijk 
nog niet toegestaan om typisch welstandelijke aspecten (zoals een bepaalde architectuur of kleur- en 
materiaalgebruik) via het bestemmingsplan te regelen. Voor zover ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald 
door puur stedenbouwkundige aspecten (zoals rooilijn, bouwhoogte en eventueel zelfs dakvorm) kan 
dat in theorie wel. Maar het doorvertalen van de werking van de welstandsnota voor deze aspecten 
naar bestaande bestemmingsplannen, is een langdurige en zeer kostbare operatie. 
 
Het is ook niet nodig om welstand (uitsluitend) via bestemmingsplannen te regelen. De welstandsnota 
is een effectief instrument voor dit doel en biedt voldoende objectieve criteria om ook zonder 
welstandscommissie goed uit de voeten te kunnen. Overigens zullen welstandsnota en 
bestemmingsplan onder de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 wordt ingevoerd, 
alsnog samengevoegd worden in een integraal Omgevingsplan.  
 
Inzet ambtelijke organisatie neutraal 
De werklast zal voor ambtenaren niet vergroten door het verdwijnen van de welstandscommissie. Nu 
al wordt 80% van de vergunningaanvragen ambtelijk afgedaan. De overige 20% wordt met ambtelijk 
advies voorgelegd aan de welstandscommissie. In de nieuwe situatie zonder commissie is dit 
ambtelijk advies simpelweg direct de toetsing. Netto kost dit grofweg dezelfde tijd.  
 
Daarnaast wordt met het wegvallen van de welstandscommissie in totaliteit minder uren besteed aan 
het uitvoeren van welstandsbeleid. De welstandscommissie heeft wettelijke en niet-wettelijke taken. 
Wettelijk is het toetsen van vergunningaanvragen voor bouwprojecten. Niet-wettelijk is het adviseren 
bij het voorafgaande planproces van ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bij het opstellen van 
kwaliteitskaders. Met het vervallen van de welstandscommissie vervalt de niet-wettelijke adviestaak 
volledig, met alle uren die daar nu in gaan zitten. Een eventuele grotere inzet van ambtenaren wordt 
gecompenseerd door het vervallen van het werk dat gemoeid is met het inschakelen van de 
welstandscommissie. Planprocessen kunnen efficiënter verlopen omdat er geen extern advies meer 
gevraagd en vervolgens verwerkt hoeft te worden. Dat geldt ook als er bij complexe en langdurige 
ontwikkelingen wordt gekozen voor de instelling van een kwaliteitsteam, omdat de inzet van een 
kwaliteitsteam effectiever in een specifiek planproces geïntegreerd kan worden. 
 
Wel is het zo dat ambtenaren zonder welstandscommissie als adviseur en achtervang een grotere 
verantwoordelijkheid op hun schouders krijgen in de bewaking van ruimtelijke kwaliteit. Dit zou kunnen 
leiden tot een grotere druk op deze ambtenaren om mee te wegen met financiële, bestuurlijke of 
andere belangen. Dit vraag rolvastheid, een rechte rug en de veiligheid om deze rol te mogen 
vervullen. 
 
Wijzigingen ten opzichte van de welstandsnota 2013 
In 2013 is het Arnhems welstandsbeleid deels geliberaliseerd. Deze nieuwe lijn heeft nog maar kort 
tijd gehad zich te bewijzen. Het welstandsbeleid als zodanig blijft daarom nagenoeg onveranderd. De 
focus ligt op het stroomlijnen van de uitvoering, met stabiliteit in het beleidskader. 
 
Het beleid is op een paar onderdelen wel licht bijgepunt ten opzichte van 2013. Zo zijn er vrijwel geen 
uitzonderingen meer op de indeling in welstandsniveau op basis van gebiedstype, zoals de wijk 



 
 
 
 
 

Kronenburg en een aantal bedrijventerreinen die ondanks de algemene lijn in 2013 in de categorie 
'lichte toets' waren ingedeeld. Deze zijn nu opgenomen in de categorie 'geen toets'. 
 
Daarnaast is het aantal vigerende beeldkwaliteitskaders met ruim de helft verminderd. Voorts zijn 
rijksmonumenten die een gebied betreffen in plaats van een object (zoals bijvoorbeeld vliegveld 
Deelen) van de welstandskaart gehaald omdat ze een onnodige dubbeling vormde met de 
Rijksmonumentenlijst . 
 
Tot slot zijn in de huidige nota de regels voor reclame in gebieden met lichte welstandstoets en die 
voor gebieden zonder welstandstoets met elkaar gelijk getrokken. Daardoor bieden de regels voor 
reclame voor gebieden met lichte welstandstoets nu iets meer ruimte dan voorheen. 

 
4. FINANCIËN 

 

In de MJPB 2015-2018 zijn de financiële gevolgen van dit besluit al opgenomen. Het betreft een 
besparing van 50.000 euro structureel op jaarbasis, met ingang van 2017. Dit betekent dat eventuele 
frictiekosten voor de afbouw van de commissie in 2015 en 2016 opgevangen kunnen worden. 
Frictiekosten lijken zich echter alleen in 2015 voor te doen, zodat de besparing naar verwachting al in 
2016 gerealiseerd zal worden. 
 
Nieuwe werkwijze wordt binnen de bestaande ambtelijke capaciteit van de gemeente en de 
Omgevingsdienst Regio Arnhem (Odra) opgevangen. Er is geen effect op de bouwleges. De 
legesverordening behoeft niet te worden aangepast. 

 
5. RISICO’S    

 
Met een volledig ambtelijke toets aan redelijke eisen van welstand neemt het risico toe dat een 
verleende of geweigerde vergunning in bezwaar en beroep door (derde) belanghebbenden op dit punt 
geen stand houdt. 

 
6. BURGERPARTICIPATIE / INSPRAAK 

 

Het welstandsbeleid als zodanig blijft met dit besluit nagenoeg onveranderd. De wijzigingen betreffen 
hoofdzakelijk een optimalisering van de uitvoering ervan. Daarom heeft ons college afgezien van het 
het bieden van mogelijkheid tot inspraak op dit besluit. 
 

7. UITVOERING EN EVALUATIE 

 

Het vaststellen van de welstandsnota 2015 alsmede het intrekken, vaststellen en wijzigen van 
verordeningen is een bevoegdheid van de raad. Na definitieve besluitvorming door de raad kan de 
feitelijke inzet van de huidige leden van de Arnhemse Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (externe 
deskundigen + burgerleden) worden beëindigd. Uitzondering blijft de advisering van monumenten. 
Omdat inhoudelijk aan het bestaande welstandsbeleid weinig wordt gewijzigd wordt afgezien van het 
verlenen van inspraak. 
 
Na vaststelling van de welstandsnota 2015 wordt dit beleidsveld onderdeel van de gebruikelijke 
beleidscyclus. Aanpassingen vinden plaats wanneer daartoe aanleiding is.  
 
De opzet van de welstandsnota 2015 en het voorgestelde proces van integrale ambtelijke advisering 
is zodanig vorm gegeven dat zonder problemen in de toekomst inpassing kan plaatsvinden in het 
toekomstige Arnhemse Omgevingsplan (verwachte invoering Omgevingswet rond 2018). In de nieuwe 
werkwijze staat de integrale advisering centraal. De beleidsvelden stedenbouw, landschap, cultuur, 
erfgoed en architectuur worden als een geheel beschouwd. Per situatie kan worden bezien met welk 
deel van het beschikbare instrumentarium kwaliteit in brede zin kan worden gestimuleerd. 
 

 
 
 
Hoogachtend 
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 
 
de secretaris,                                            de burgemeester, 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage(n) 
  

 Jaarverslag 2013 Arnhemse Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
 Welstandsnota 2015 

 
 



 
 
 
 
 

 

Besluit van: 13 juli 2015 

 

Documentnummer 2015.0.043.217 

 

Zaaknummer 2015-05-00265 

 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei  2015, Cluster Beleid en Regie, 
nummer: 2015.0.043.215; 
 
gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet, artikel 12a van de Woningwet en artikel 12 en 15 van 
de Monumentenwet 1988; 
 
besluit: 
1.   vast te stellen de welstandsnota 2015; 
2.   vast te stellen de navolgende verordening: 
 
Verordening tot wijziging van de Bouwverordening gemeente Arnhem 2003, en van de 
Erfgoedverordening gemeente Arnhem 2010 
 
Artikel I: Wijziging Bouwverordening gemeente Arnhem 2003 
 
De Bouwverordening gemeente Arnhem 2003 wordt als volgt gewijzigd: 
 

A. De artikelen 9.1 en 9.2 komen te vervallen; 
 
B. De artikelen 9.4 tot en met 9.8 komen te vervallen; 

 
Artikel II: Wijziging Erfgoedverordening gemeente Arnhem 2010 
 
 A. In artikel 1, onder s, wordt in de definitie van commissie de zinsnede "commissie voor  
  welstand en monumenten" vervangen door: "monumentencommissie";    
  
3    in te trekken de Verordening Arnhemse Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit; 
   
  
 
De griffier,        De voorzitter, 
 


