
Bijdrage VVD Welstandsnota  

 

Voorzitter, 

Voor ons ligt het raadsvoorstel  vaststellen welstandsnota 2020. 

Vooropgesteld: deze nota is gebaseerd op de uitkomst van de beraadslagingen in oktober vorig jaar, 
waarbij door een meerderheid gekozen is voor Scenario 2. Dat was en is niet het Scenario dat de 
voorkeur van de VVD had, wij zagen liever geen rol voor de welstandscommissie omdat deze 
subjectief is en niet uitgaat van inwoners die zelf in hun omgeving voor draagvlak gaan zoeken. Die 
over hun eigendom in samenspraak met hun buren het laatste woord willen, en wat ons betreft ook 
zouden moeten hebben.  De laatste zin uit ons betoog toen was: “Een goede buur is beter dan een 
verre welstandscommissie”. Wij zijn van mening dat het terecht beschermen van de dorpsgezichten 
en linten prima door onze organisatie gedaan kan worden. 

Maar, voorzitter, zoals gezegd ligt hier voor ons een democratisch tot stand gekomen document. 

Wij zijn blij met het aanwijzen van een welstandsvrije nieuwbouw locatie Julianapark te Hoogezand. 
Ook zijn we blij met uw oproep aan bewoners die hun wijk ook graag welstandsvrij willen hebben, 
dit te melden bij het college. Wij zullen een raadsvoorstel dat daaruit voortvloeit met belangstelling 
en positieve houding tegemoet zien! 

Ook zijn we zeer verheugd dat u nog even markeert, in hoofdstuk 3.1.1., dat U zich het recht 
voorbehoudt een negatief welstandsadvies naast u neer te leggen. In het belang van onze inwoners 
en economie, verzoeken wij u met enthousiasme van dit recht gebruik te maken! 

Waar we een beetje moeite mee hebben is de uitvoerige regelgeving die U, inclusief 
containerbegrippen, vast hecht aan het begrip welstandsluw. Wij zouden graag iets meer van 
luwheid terugzien. Met de huidige omschrijvingen blijft eigenlijk ieder negatief advies mogelijk. Om 
een voorbeeld te noemen: “voldoet aan redelijke eisen van welstand als  een bouwwerk geen 
onevenredige inbreuk vormt op wat in de omgeving gebruikelijk is.” Dit blijft een subjectieve regel 
ondanks de voorbeelden die u noemt. Wat is onevenredig? Dat kan in het kleinste detail zitten 

Dat brengt me tot de volgende vraag: Stel, ik zou een woning willen bouwen in een regelluw gebied. 
Maakt het dan uit of ik bijvoorbeeld de noklijn evenwijdig aan of loodrecht op de weg wil bouwen? 

Een andere vraag: stel dat een van de raadsleden van een zichzelf groen noemende partij een huis 
zou willen bouwen met draagmuren van klei, puur natuur, een global goal zogezegd, bent u het dan 
met ons eens dat dit gewoon zou moeten kunnen? Of is dit dan in strijd met uw bepaling dat 
materiaal en kleurgebruik duurzaam moet zijn? M.a.w. wat is duurzaam in dit verband? 

kunt u nog eens duiden hoe luw regelluw eigenlijk is en bent u bereid nog eens goed naar de 
omschrijving in de nota te kijken? Moeten we in deze regelluwe gebieden niet wat minder willen 
regelen? 

Voorzitter, tot slot zijn we ook tevreden met de bescherming van onze dorpsgezichten en linten. 
Hoewel we met elkaar wel moeten waken dat het hebben van een monument of karakteristiek pand 
aantrekkelijk blijft. Alles teveel dicht regelen zou zo maar eens kunnen leiden tot leegstand van die 
panden. We zijn de inwoners er wel bij nodig.  

Tot zover voorzitter. 



 


