
   

 

 

    

  

Voorstel 

Gemeenteraad 

 

 

 

 

Datum: 14 mei 2020 Opsteller: Sjoukje de Jong/ Robert Rus 

Zaak: 2019-017686 Contactgegevens: robert.rus@midden-groningen.nl 

Portefeuillehoud

er: 

Jan Jakob Boersma Stukken: 

Welstandsnota 

2020 

  

   

Onderwerp: Welstandsnota 2020 

 

 

1. Voorstel 

 Vaststellen van de welstandsnota Midden-Groningen 2020 

 

2. Inleiding 

Op 17 oktober 2019 heeft uw raad de uitgangspunten voor een nieuw welstandsbeleid vastgesteld. 

In december 2019 zijn bewoners en belangstellenden uitgenodigd mee te denken met het nieuwe 

welstandsbeleid en de vastgestelde uitgangspuntennotitie. De uitgangspuntennotitie en informatie 

vanuit inwoners en andere belanghebbenden zijn vervolgens uitgewerkt tot de concept-

welstandsnota Midden-Groningen 2020. De concept-welstandsnota heeft zes weken ter inzage 

gelegen en is klaar om vastgesteld te worden.  

 

3. Publiekssamenvatting 

De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 de uitgangspunten voor een nieuw gemeentelijk 

welstandsbeleid vastgesteld. Gekozen is voor het principe ‘regelluw waar het kan en 

welstandstoets waar het moet’. De uitgangspunten zijn uitgewerkt in de welstandsnota Midden-

Groningen 2020. Het buitengebied, dorps-en woongebieden en bedrijventerreinen worden 

welstandsluw. De welstandstoets is hier gericht op het voorkomen van wantoestanden voor de 

omgeving waar het bouwwerk staat. De linten, karakteristieke parkbuurten, zichtlocaties en 

reclame-uitingen behouden de reguliere welstandstoets. Nieuw zijn regels voor de plaatsing van 

zonnepanelen op een niet-monument in een beschermd dorpsgezicht. De concept-welstandsnota 

Midden-Groningen 2020 heeft 6 weken ter inzage gelegen. Op de nota zijn geen zienswijzen 

ingediend. Het welstandsbeleid is klaar om ongewijzigd vastgesteld te worden.  
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4. Bevoegdheid van de raad 

De gemeenteraad is op grond van artikel 12.a van de Woningwet (Ww) bevoegd om een 

welstandsnota vast te stellen. 

 

5. Beoogd effect 

Een vastgestelde nieuwe welstandsnota voor Midden-Groningen. 

 

6. Historische context 

Op 18 juni 2019 is in een bewonersavond het nieuwe welstandsbeleid besproken en op 20 juni was 

er een informerende raadsvergadering. Op 17 oktober 2019 heeft de raad de uitgangspunten voor 

het nieuwe welstandsbeleid vastgesteld. Daarnaast heeft uw raad verzocht om andere methodes, 

dan de traditionele informatiebijeenkomst zoals die op 18 juni 2019 heeft plaats gevonden, in te 

zetten voor meer burgerparticipatie over het nieuwe welstandsbeleid. Dit leidde in december 2019 

tot de uitnodiging aan bewoners en belanghebbenden mee te denken met het nieuwe 

welstandsbeleid. 

 

7. Argumenten 

7.1 De uitgangspuntennotitie is verwerkt in het welstandsbeleid 

Uw raad heeft op 17 oktober 2019 de uitgangspunten voor het nieuwe welstandsbeleid 

vastgesteld. De hierin opgenomen uitgangspunten zijn verwerkt in het welstandsbeleid, de 

belangrijkste zijn:  
1. Welstand zoveel mogelijk integreren in het planproces. Betrokkenheid aan de voorkant van 

de planvoorbereiding over de omgevingskwaliteit is hierbij het uitgangspunt. Dit 

uitgangspunt is uitgewerkt in hoofdstuk 3 van de welstandsnota; 

2. Minder welstandsregels. In gebieden of bij objecten waar waarde wordt gehecht aan het 

behoud van de bestaande ruimtelijke kenmerken of waar de ruimtelijke kwaliteit een 

breder algemeen belang dient blijft de volledige welstandstoets. Alle andere gebieden 

worden welstandsluw en kennen een beperkte welstandstoets. Deze regels zijn uitgewerkt 

in hoofdstuk 4 van de nota; 

3. De criteria voor de welstand toetsing achteraf voor een bestaand bouwwerk worden 

uitgebreider. Dit is om in handhavingsprocedures bij verpaupering over een goed juridische 

onderbouwing te kunnen beschikken. De zogenaamde excessenregeling is uitgewerkt in 

hoofdstuk 4.8. van de welstandsnota; 

7.2 Input van de gemeenteraad is verwerkt in het welstandsbeleid 

Naast het vaststellen van de uitgangspuntennotitie heeft uw raad verzocht om aanvullende 

uitgangspunten in de welstandsnota, dit zijn: 

1. De mogelijkheid om af te wijken van een welstandsadvies.  

Het college van B&W  moet de mogelijkheid hebben om af te wijken van een uitgebracht 

welstandsadvies. Via een gemotiveerde en evenwichtige afweging op basis van alle 

motieven die bij een project aan de orde zijn, kan deze afwijking plaatsvinden. Onder 

3.1.1. ‘negatief welstandsadvies’ in de nota wordt de mogelijkheid hiervan aangegeven; 

2. De mogelijkheid voor evaluatie van het nieuwe welstandsbeleid.  

Een jaar na inwerkingtreding van het nieuwe beleid wordt er een evaluatie gehouden. De 

gefaseerde invoering van het Omgevingsplan is een goed moment om telkens per gebied op 
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basis van de evaluatie en de participatie het welstandsdeel aan te passen en op te nemen 

in het omgevingsplan. In hoofdstuk 3.2 van de nota wordt dit verder toegelicht; 

 

7.3 De geldende beeldkwaliteitsplannen zijn opgenomen in de nieuwe welstandsnota 

Eerder opgestelde beeldkwaliteitsplannen zijn integraal opgenomen in de nieuwe 

welstandsnota en blijven na vaststelling van de nieuwe nota van kracht.  

 

7.4 Inwoners en belanghebbenden zijn betrokken bij het nieuwe welstandsbeleid 

In de raadsvergadering van 17 oktober 2019 heeft u verzocht om naast de gebruikelijke 

methodes in te zetten op meer burgerbetrokkenheid bij de nieuwe welstandsnota. Naast de 

informatiebijeenkomst op 18 juni 2019 zijn bewoners en belanghebbenden in december 2019 

gevraagd mee te denken met de nieuwe nota. De verzamelde informatie is betrokken bij de 

opstelling van de nota.  

 

7.5 Er zijn geen zienswijzen ingediend 

De conceptwelstandsnota heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn kon 

iedereen de welstandsnota bekijken, vragen stellen en indien nodig een zienswijze indienen. Er 

zijn geen zienswijzen ontvangen.  

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Welstandtoetsing 

Totdat de nieuwe Omgevingswet in 2022 van kracht is en er meer duidelijk is, zullen we in 

samenwerking met onze contractanten in het raamcontract Ruimtelijke adviezen de 

Welstandstoetsing laten verlopen. 

9. Financiële paragraaf 

De welstandsnota heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. 

 

10. Communicatie 

Na uw instemming wordt het vastgestelde welstandsbeleid bekendgemaakt via een publicatie in het 

Gemeenteblad, de ‘De Regiokrant’ en op de gemeentelijke website. Bewoners en belanghebbenden 

die betrokken zijn geweest in de voorbereiding worden geïnformeerd door middel van een brief. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject 

Op uw verzoek is er gekozen voor burgerparticipatie, de inwoners en belanghebbenden zijn 

uitgenodigd om mee te denken over het nieuwe de uitgangspunten van dit welstandsbeleid. Vier 

inwoners hebben een reactie op de uitgangspuntennotitie gemaild. Drie hiervan vinden het 

onterecht dat het buitengebied welstandsluw wordt. Ze vinden het een historisch waardevol 

gebied, waar een volledige welstandstoets moet zijn. Door de ruime aanwezigheid van 

karakteristieke panden in het buitengebied, de maatwerkprincipe en het aankomende 

bestemmingplan Buitengebied, is er voldoende kwaliteitsborging voor het gebied. De andere 

inwoner heeft in zijn reactie een verzoek gedaan om het gebied rondom Gorecht gezelliger te 

maken doormiddel van terrassen. Dit valt niet onder de noemer welstand.   
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Bijlage: 

Bijlage 1: Concept raadsbesluit 

Bijlage 2: Welstandsnota 2020 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


