
Welstandsnota: Waarom? en het proces! 
 

Als u wilt gaan bouwen, zal uw bouwwerk architectonisch in de omgeving moeten passen. Elke 

gemeente legt in een zogenaamde welstandsnota vast welke welstandscriteria er binnen de 

gemeente gelden. 

 

Waarom een welstandsnota? 

 

In het belang van de kwaliteit van de woon-, leef- en werkomgeving is aan de gemeente een 

zorgplicht toebedeeld. De gemeente heeft de wettelijke taak om te zorgen voor een goede 

omgevingskwaliteit, dat wil zeggen voor een leefomgeving die veilig, gezond en aantrekkelijk is. 

Dat is in het belang van de burgers: er is zorg voor hun welzijn (gezond en veilig) als voor hun 

welvaart, omdat een goede omgevingskwaliteit verloedering voorkomt, en daarmee waardeverlies 

van de afzonderlijke gebouwen. 

 

In die taak beschikt de gemeente over veel instrumenten, waarvan er één specifiek bedoeld is voor 

het uiterlijk van bouwwerken, namelijk een welstandsnota. Er is geen ander instrument waarmee 

een gemeente invloed kan uitoefenen op de architectuur, de gebruikte materialen, de kleuren van 

het bouwwerk en dergelijke. Met een gemeentelijke welstandsnota wordt zowel het uiterlijk van 

nieuwe gebouwen beïnvloed, als de verbouwingen van bestaande bouwwerken. 

 

Proces tot vaststelling 

 

Tot aan vaststelling in de gemeenteraad ligt het concept- welstandsnota gedurende 6 weken ter 

inzage zodat er gereageerd kan worden op de welstandsnota. Deze reacties noemen we inspraak.  

 

Onder inspraak wordt verstaan: het betrekken van burgers in het algemeen of belanghebbenden in 

het bijzonder bij het voorbereiden, vormen of uitvoeren van beleid van de overheid. Nadat de 

termijn voor inspraak is verstreken worden de reacties, daar waar mogelijk, verwerkt in de 

definitieve welstandsnota zoals deze naar de raad gaat. Dit zal begeleidt worden met een nota 

waarin de inspraakreacties en antwoorden daarop beschreven staan. 

 

We nodigen u uit om gebruik te maken van de mogelijk tot inspraak,  want met u komen we tot een 

zorgvuldig en breed gedragen welstandsnota. 

 

Grafische weergave 

 

                
 


