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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Hoe we binnen de gemeente Veldhoven in de nabije toekomst exact gaan sturen op 
ruimtelijke kwaliteit wordt in het voorjaar van 2017 vastgelegd in het 
ambitiedocument 'Samen voor ruimtelijke kwaliteit' (hierna: ambitiedocument). Daarin 
wordt het nieuwe beleid voor de ruimtelijke kwaliteit voor de gemeente Veldhoven 
vastgelegd. Vooruitlopend op dat document, is voorliggende Nota van Uitgangspunten 
(NvU) opgesteld. In deze NvU worden de hoofdkeuzes en de inhoudelijke en 
procesmatige uitgangspunten vastgelegd. De NvU vormt hiermee de essentiële 
tussenstap naar het opstellen van nieuw beleid waarop sturing op ruimtelijke kwaliteit 
concreet kan plaatsvinden.

Directe aanleiding voor het opstellen van het nieuwe beleid is dat in de begroting voor 
2015 is besloten dat per 1 januari 2015 de inzet van de externe welstandscommissie 
zou worden beëindigd. Dat is inmiddels een feit. Daarbij zijn twee uitgangspunten 
genoemd: 1) deregulering van het beleid en 2) tegelijkertijd bescherming van de 
ruimtelijke kwaliteit van kwetsbare en belangrijke gebieden.

Om een en ander te formaliseren is een wijziging van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid 
nodig. Het huidige beleid dat is verankerd in de Welstandsnota 2008, 4e wijziging 
(vastgesteld op 20 december 2011), voldoet niet meer en zal daarom worden 
geactualiseerd. Het is wenselijk om voorafgaand aan het daadwerkelijke 
geactualiseerde beleidsdocument, een nieuw kader te laten vaststellen door de 
gemeenteraad, aangezien zal worden voorgesteld om de werkwijze voor de 
welstandsadvisering te vereenvoudigen.

1.2 Doel van de opgave

Het huidige welstandsbeleid heeft tot hoger doel de ruimtelijke kwaliteit in de 
gemeente Veldhoven te waarborgen omdat deze direct een bijdrage levert aan een 
prettige leefomgeving. Deze overkoepelende doelstelling blijft overeind.
Het nieuwe beleid wordt opgesteld vanuit de gedachte, dat sturing op ruimtelijke
kwaliteit waar nodig een rol moet spelen in het beheer en ontwikkelen van een
aantrekkelijke bebouwde leefomgeving. Het nut van sturing en advisering op
ruimtelijke kwaliteit staat niet ter discussie, wèl de wijze waarop de sturing en
advisering plaatsvindt.

1.3 Procesaanpak

Bij de aanpak om te komen tot een nieuw ambitiedocument hebben we op 
verschillende momenten zowel intern (ambtelijk) als extern contact gezocht en 
overleg georganiseerd waarbij we nut, noodzaak en mate van welstandsbeleid aan de 
orde hebben gesteld. Zo hebben we buiten het gemeentehuis de dialoog opgezocht 
met burgers (consultatie op de weekmarkt), met projectontwikkelaars en architecten 
discussie gevoerd over zowel het functioneren van welstand als mede de Veldhovense 
werkwijze èn ondernemers uitgedaagd tijdens een van de bestuurs- en 
ledenvergaderingen.

Daaruit mogen we concluderen dat sturing en begeleiding op ruimtelijke kwaliteit 
wenselijk wordt geacht en dat een 'vangnet' noodzakelijk is om te voorkomen dat 'we' 
door een bepaalde kwalitatieve ondergrens zakken.
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Het wordt door velen ondersteund dat in een veranderende samenleving, waarin meer 
en meer een beroep wordt gedaan op de burger zelf, iedere (bouw)initiatiefnemer zijn 
of haar maatschappelijke verantwoordelijkheid mag nemen om een bijdrage te leveren 
aan een zo mooi mogelijk Veldhoven.
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2 Regiegemeente en ruimtelijke kwaliteit

2.1 Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het belang van ruimtelijke kwaliteit voor onze leefomgeving wordt eigenlijk door 
iedereen gewaardeerd. Dat staat zelfs ook nergens ter discussie.
Maar in een veranderende samenleving, waarbij meer en meer een beroep wordt 
gedaan op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de burger, willen we ook 
niet meer steeds met de vinger wijzen in de trend van 'u mag dat niet' en 'u moet dit 
wel'. Daar willen we vanaf.

We willen als gemeente steeds meer de regierol pakken en verlangen van de burger 
dat de burger, ondernemer, projectontwikkelaar en architect als initiatiefnemer zijn 
maatschappelijke verantwoordelijkheid pakt bij het bedenken en ontwerpen van 
(ver)bouwplannen. Vaak gaat dat goed, soms is begeleiding en sturing gewenst of 
verlangt de initiatiefnemer een advies van een ambtelijk ruimtelijk deskundige. Als 
gemeente willen we de burger daarbij uiteraard graag helpen.

Maar (ruimtelijke) kwaliteit ontstaat ook niet altijd vanzelf. Als je een bepaald beeld 
voor ogen hebt mag je bepaalde beeldkwaliteitsaspecten ook vooraf vastleggen om 
ervoor te zorgen dat het er komt. Dat hebben we ook opgehaald bij de 
consultatieronde.
Daarom is sturing en begeleiding soms wenselijk. En dat wordt meestal ook helemaal 
niet bezwaarlijk gevonden door de initiatiefnemers. Eerder werd het weleens als lastig 
ervaren dat een initiatiefnemer niet meteen zijn Akkoord' voor een bouw- of 
omgevingsvergunning kan ophalen bij de gemeente. Maar in veel gevallen zijn 
initiatiefnemers ook dankbaar voor het verkregen advies. Dat wordt ook als zodanig 
uitgesproken door de professionals.

2.2 Team Ruimtelijke Kwaliteit TRK

Nu de externe welstandscommissie is afgeschaft zijn we sindsdien gaan werken met 
een ambtelijk team met twee ruimtelijk deskundigen: het Team Ruimtelijke Kwaliteit 
(TRK).
De inzet en deskundigheid van dat team willen we meer en meer gebruiken in de rol 
van meedenken, adviseren en faciliteren. Die werkwijze functioneert nu al en wordt 
uitermate positief gewaardeerd door de initiatiefnemers.

2.3 Rolverschuiving bij eindoordeel bouwplannen

Vanuit de gemeente wordt het praktisch en wenselijk geacht om repeterende en 
regelmatig terugkomende kleine (ver)bouwverzoeken eenvoudiger af te handelen. 
Door de sneltoetscriteria opnieuw te introduceren (vervallen sinds de introductie van 
de WABO) kunnen veel aanvragen voor een bouw- en omgevingsvergunning sneller en 
eenvoudiger worden afgehandeld, hetgeen door de initiatiefnemer niet anders dan 
positief zal worden ervaren.

Op dit moment worden initiatieven met bouwplannen van enige omvang altijd 
ambtelijk stedenbouwkundig begeleid. De eindbeoordeling van een bouwplan ligt 
formeel echter nog bij het TRK. De gang naar het TRK wordt slechts een formaliteit en 
is niet meer noodzakelijk om een bepaalde ruimtelijke kwaliteit te bereiken. De 
ervaring leert immers dat bouwplannen die ambtelijk worden begeleid van zodanige 
kwaliteit zijn, dat het TRK deze niet meer, of hooguit als een hamerstuk kan
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beoordelen. Wij stellen daarom voor om deze (aldus overbodige) stap in het nieuwe 
beleid te schrappen.

Huidige rolverdeling bij eindoordeel 
bouwplannen (2016)

■ TRK

B ruimtelijk deskundige 

B vergunningverlener

Het Team Ruimtelijke Kwaliteit TRK heeft nu nog een grote rol. Bij de beoordeling van veelvoorkomende 
bouwplannen (in geval van sneltoetscriteria), geeft de vergunningverlener het eindadvies.

Rolverdeling bij eindoordeel bouwplannen in 
2017 (direct na vastelling ambitiedocument)

■ TRK

B ruimtelijk deskundige 

B vergunningverlener

Doordat de grotere plannen in de toekomst worden begeleid door een ruimtelijk deskundige, wordt de rol 
van het TRK verkleind.
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Rolverdeling bij bouwplannen in 2026 
(indicatief)

■ TRK

B ruimtelijk deskundige 

B vergunningverlener

Door de database met trendsetters actief te onderhouden, uit te breiden en uit te dragen, kan de toetsende 
rol van het TRK naar verwachting in de toekomst verder worden verkleind. Steeds vaker kan de 
vergunningverlener de bouwaanvraag afhandelen in plaats van het TRK.

2.4 Doorkijk naar de omgevingswet

In 2018 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet 
heeft als uitgangspunten: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor 
initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen.

Het op te stellen ambitiedocument sluit hier geheel op aan. De nota is beknopt; 
inspirerend en neemt een open houding aan. Door bij invloedrijke ontwikkelingen ('de 
grote ruimtelijke ingreep') te bepalen dat we geen criteria voorschrijven, wordt 
toekomstbestendig beleid geformuleerd. Er kan gemakkelijk worden ingesprongen op 
de wensen en inzichten van het moment.
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3 Wat gaan we doen en anders doen?

3.1 Toekomstbestendige uitgangspunten en aanpak

Kleine ruimtelijke ingrepen op beeldbepalende locaties kunnen grote impact hebben 
op de belevingswaarde van de leefomgeving en de Veldhovense identiteit, terwijl 
vergelijkbare ingrepen in een gemiddelde woonwijk nauwelijks opvallen of het verschil 
maken.
Pas als er sprake is van een grote(re) ingreep zijn we ook in staat om in de 
gemiddelde woonwijk te zorgen voor een mogelijk welkome en aangename 
afwisseling. We willen een open houding innemen voor vernieuwende ideeën die 
passen binnen het tijdsbeeld en beleidskader van het moment. En dat wordt niet 
bereikt door vooraf al overbodige regels te stellen.
Echter heeft het overgrote deel van de bouwaanvragen betrekking op de (ver)bouw 
van een individuele woning of verbouw van een gebouw met een andere functie dan 
wonen ('de kleine ingreep').
Criteria kunnen dan juist een waardevol hulpmiddel zijn: zowel voor de initiatiefnemer 
als inspiratiekader, maar ook voor de gemeente Veldhoven, die op de criteria kan 
terugvallen om bouwplannen te verbeteren of tegen te houden als initiatieven door 
een bepaalde ondergrens ("vangnet") zakken.

Het bovenstaande schetst het motief achter de keuze om een onderscheid te maken in 
de benadering van sturing in ruimtelijke kwaliteit bij 'kleine' en 'grote' ruimtelijke 
ingrepen.
Alleen bij de 'kleine ruimtelijke ingreep' worden criteria voorgeschreven en wordt het 
bouwplan aan de welstandscommissie voorgelegd zonder voorafgaand (voor)overleg. 
Deze aanpak lijkt sterk op de huidige werkwijze, echter het aantal criteria wordt sterk 
vereenvoudigd en teruggebracht.

Nieuw is om juist geen criteria op te stellen bij de 'grote ruimtelijke ingreep'. 
Voorgesteld wordt om betreffende bouwplannen te laten begeleiden door een 
ruimtelijk deskundige, zijnde een van de ambtelijk stedenbouwkundige adviseurs. Dat 
sluit aan bij de werkwijze die al gebruikelijk is om nieuwe initiatieven zorgvuldig in te 
passen in de bestaande ruimtelijke structuur van Veldhoven. De ambtelijke expert zit 
dan namelijk al tijdens het proces aan tafel.

De rol van het TRK wordt bij dergelijke ruimtelijke ingrepen dan overbodig en komt te 
vervallen. "Welstand" krijgt hierdoor meer een adviserende en begeleidende rol, in 
plaats van toetsen op het moment dat het eindontwerp er ligt.
NB. Deze interactieve werkwijze wordt overigens nu al zeer gewaardeerd door de 
burgers, ondernemers en professionals (projectontwikkelaars en architecten).

3.2 Gebiedsindeling

In deze NvU wordt het proces van sturing op ruimtelijke kwaliteit vastgesteld. De 
huidige welstandsnota kent veel verschillende deelgebieden. Het aantal 
welstandsgebieden waarin Veldhoven wordt onderverdeeld wordt nu drastisch 
gereduceerd tot 4 gebiedstyperingen:

1. Vrije gebieden: Deze gebieden worden volledig los gelaten, dus
welstandsvrij.

2. Gewone gebieden: Hier wordt de ruimtelijke basiskwaliteit bewaakt.
3. Bijzondere gebieden: Deze gebieden verdienen bijzondere aandacht

vanwege hun ensemblewerking (stedenbouwkundige 
en/of architectonische eenheid), hun historische en/of
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ruimtelijke betekenis voor Veldhoven.
4. Stimuleringsgebieden: Hier wordt met gezamenlijk (initiatiefnemer samen

met gemeente) en met zorg bekeken hoe 
bouwplannen kunnen bijdragen aan de hoge ambitie 
die is geformuleerd in bijvoorbeeld sectoraal beleid 
(zoals bijvoorbeeld de 'stedelijke as').

Een en ander wordt gevisualiseerd op de 'Ambitiekaart Ruimtelijke Kwaliteit'. Per 
deelgebied wordt op een andere wijze gestuurd op ruimtelijke kwaliteit. Het accent 
kan liggen op het proces of op het toetsen van objectieve criteria, waarbij de mate 
van gedetailleerdheid weer kan verschillen. Een en ander wordt in de volgende 
hoofdstukken van de voorliggende NvU verduidelijkt.

Het aantal welstandsdeelgebieden wordt teruggebracht tot 4 deelgebieden. Dat maakt 
het beleid veel overzichtelijker. Daarnaast laat het stroomschema (zie bijlage 1) zien 
hoe de gang naar vergunningverlening sterk is vereenvoudigd en hoe deze verloopt. 
Zo wordt het voor de initiatiefnemer heel helder in beeld gebracht.

3.3 Een beleid van deze tijd

Door de voorgestelde aanpak wordt een invulling gegeven aan de koerswijziging van 
de overheid (in alle lagen) om meer te willen dereguleren. We beperken ons tot de 
ruimtelijk relevante criteria en door vooraf duidelijkheid te verschaffen, kan de 
^emoeienis' van het TRK tot een minimum worden beperkt. De adviesrol wordt 
vergroot waardoor de toetsrol wordt verkleind en onnodige stappen worden geschrapt.

De werkwijze pas helemaal in de trend van deze tijd en het gedachtengoed van de 
nieuwe omgevingswet. Dat betekent dat we de rol van toetsing en controle verlaten 
en meer meedenken, adviseren en faciliteren.

van ...

Toetsing
en

Controle

naar ...

Meedenken
Adviseren
Faciliteren

Samengevat bereiken we:
» Een compact ambitiedocument (welstandsnota) met alleen de ruimtelijk 

relevante criteria die met name is gericht op het proces;
» Een nota waarin eerdere ruimtelijke beleidsuitspraken (o.a. Ruimtelijke 

Structuurvisie) zijn doorvertaald (beeldbepalende gebieden);
» Een inspiratiekader voor bouwplannen.
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4 De 'kleine ruimtelijke ingreep'

4.1 Algemene criteria

Algemene criteria worden alleen opgesteld voor de 
'kleine ruimtelijke ingreep'. Er wordt maar één set 
algemene criteria opgesteld, ongeacht de buurt, wijk of 
kern. Dit betekent dat het aantal criteria enorm afslankt 
in vergelijking met de huidige welstandsnota. Voor de 
"grote ruimtelijke ingrepen" zal maatwerk worden 
toegepast, m.a.w. geen criteria vooraf (zie hoofdstuk 4).

Om de bijzondere kenmerken van iedere buurt / wijk te 
onderscheiden cq. beschermen worden deze afzonderlijk 
getypeerd waardoor de algemene criteria anders kunnen 
uitwerken.

DE KLEINE
RUIMTELIJKE
INGREEP
S (ver)bouw van één 

woning in een 'gewoon' 
of 'bijzonder' gebied 

S verbouw van een
gebouw, niet zijnde een 
woning, in een 'gewoon' 
of 'bijzonder' gebied

= criteria
s welstandcommissie

Voor de historische structuren (oude dorpskernen en oude linten), ook wel de 
'bijzondere gebieden', gelden enkele 'bijzondere criteria' als aanvulling op de 
algemene criteria.
Dit houdt in dat er, waar het in stedenbouwkundig opzicht nodig of gewenst wordt 
geacht, ook gedetailleerde uitspraken gedaan kunnen worden gedaan over de 
kleurstelling, materiaalkeuze en detaillering. De bijzondere waarden worden hierdoor 
extra gewaardeerd en beschermd.

vrije gebieden

B Algemene criteria 

B Bijzondere criteria
gewone gebieden

bijzondere gebieden

4.2 Sneltoetscriteria

Voor de veelvoorkomende bouwwerken, die vallen onder de "kleine ruimtelijke 
ingrepen" zullen opnieuw de sneltoetscriteria gaan gelden.
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking 
getreden. Voor die tijd werd gewerkt met sneltoetscriteria voor de kleinere 
veelkomende bouwwerkingen. De toetsing gebeurde ambtelijk op basis van deze 
criteria.
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Omdat sneltoetscriteria gekoppeld waren aan licht-vergunningsplichtige bouwwerken, 
is deze manier van toetsen met de WABO vervallen; de WABO kende immers alleen de 
omgevingsvergunning en geen lichte bouwvergunningen meer. Deze bouwplannen 
werden niet meer ambtelijk maar door het TRK getoetst. Vanwege de tijdswinst, die te 
behalen is, worden in het nieuwe welstandsbeleid de kleine veel voorkomende 
bouwwerken weer ambtelijk getoetst aan sneltoetscriteria.

De criteria zijn zo geschreven, dat ze zoveel mogelijk zonder omhaal uitsluitsel geven 
of een plan wel/niet voldoet. De sneltoetscriteria zullen waar mogelijk worden 
uitgebreid, omdat objectief en meetbaar toetsen zowel voor de burger als de toetser 
het meest wenselijk is. Indien een bouwwerk niet voldoet aan de sneltoetscriteria, 
wordt het plan getoetst door het TRK. De wijze van toetsen is dan zoals bij ieder ander 
bouwwerk

Vooralsnog zijn er sneltoetscriteria opgesteld voor: 1) aanbouwen, 2) bijgebouwen, 3) 
dakkapellen en dakramen, 4) erfafscheidingen, 5) installaties, 6) dakopbouwen en 7) 
reclame.
Het aantal van deze bouwwerken dat getoetst zal worden is sinds de invoering van de 
WABO aanzienlijk verminderd, omdat velen ervan vergunningsvrij zijn geworden.

4.3 Trendsetters

Uitgangspunt bij het ruimtelijke kwaliteitsbeleid is dat in het algemeen wordt 
gestreefd naar een rustig straatbeeld. Als voorbeeld kennen we een woningrij met veel 
verschillende typen dakkapellen die daardoor een rommelig straatbeeld kunnen 
veroorzaken. Vanuit het ruimtelijke kwaliteitsbeleid kan het gewenst zijn om de 
diversiteit aan typen dakkapellen te beperken. Om dit bij nieuwe aanvragen te 
stroomlijnen stellen we voor om eerder vergunde bouwaanvragen van vergelijkbare 
bouwwerken in de nabijheid (kosteloos) beschikbaar te stellen aan de aanvrager van 
het bouwwerk.

We noemen een dergelijk voorbeeldplan een 'trendsetter'.
Een trendsetter is een object (dakkapel, erfscheiding, erker, reclameobject, e.d.) dat, 
in vergelijkbare situaties eerder al is goedgekeurd en vergund, als referentie fungeert, 
m.a.w. als een initiatiefnemer een plan indient voor een kleine ingreep dat eveneens 
als trendsetter is gemarkeerd, dan wordt het plan automatisch goedgekeurd. 
Voorbeelden zijn gestandaardiseerde reclames in een winkelcentrum en uitbreidingen 
aan (rij)woningen.
Van belang daarbij zijn de architectonische verhoudingen, materiaal- en kleurgebruik. 
Niet ieder bouwwerk is automatisch een trendsetter. Een eerder - op of aan dezelfde 
woning of hetzelfde bouwblok - goedgekeurd plan is dat in de regel wel.
Ook een oorspronkelijke (bouw)optie voldoet aan redelijke eisen van welstand. Een 
trendsetter is dan van toepassing op een bouwblok, een cluster of ensemble en/of een 
groter gebied.

4.4 Toetsing door het TRK

De wijze van adviseren door het TRK blijft alleen bij 'de kleine ingreep' vergelijkbaar 
met de huidige werkwijze.
Indien een kleine ingreep niet valt binnen de sneltoetscriteria of de trentsetter zal het 
TRK het bouwplan toetsen aan de algemene criteria in een 'gewoon gebied' en de 
algemene en bijzondere criteria in een 'bijzonder gebied'.
Het TRK adviseert altijd bij de aan- of verbouw van beeldbepalende panden.
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Voorgesteld wordt om de toegankelijkheid van advisering door het TRK in de 
ontwerpfase te vergroten door op een laagdrempelige wijze de mogelijkheid te bieden 
om vooraf advies in te winnen ofwel informatie te vragen (loketfunctie). Op welke 
manier dit exact gebeurt, vindt zijn beslag in de nadere uitwerking van het 
ambitiedocument.
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5 De 'grote ruimtelijke ingreep'

5.1 Maatwerkeisen

Met de grote ruimtelijke ingrepen bedoelen we de bouw 
van 1) één gebouw in een stimulansgebied, 2) twee of 
meer woningen in een 'gewoon' of 'bijzonder' gebied 
danwel 3) de bouw van een gebouw (iet zijnde een 
woning) in een 'gewoon' of 'bijzonder' gebied.
In de regel kunnen grote ruimtelijke ingrepen veel 
impact hebben op de identiteit en de belevingswaarde 
van een gebied.

Bij dergelijke initiatieven stellen we geen criteria of 
randvoorwaarden vooraf, maar staan we juist ook open 
voor vernieuwende ideeën.
Dit houdt in dat er in samenspraak met de initiatiefnemer 
maatwerk kan worden verricht met betrekking tot de 
ruimtelijke inpassing, architectuur, kleurstelling, 
materiaalkeuze en detaillering.

5.2 De ruimtelijk deskundige

Bij de verantwoording van de plannen wordt een 
belangrijke rol toegedicht aan de ruimtelijk deskundige.
De ruimtelijk deskundige is de ambtelijke 
stedenbouwkundige adviseur. Hij of zij wordt bij grote ruimtelijke ingrepen sowieso 
altijd al ingeschakeld tijdens het proces om een initiatief ruimtelijk te begeleiden. Deze 
taak hoort bij zijn of haar competenties en werkzaamheden.

Bij plannen die grote ruimtelijke ingrepen betreffen vervalt de adviesrol van het TRK.

DE GROTE 
RUIMTELIJKE 
INGREEP

bouw van één gebouw 
in een 'stimulans' 
gebied
bouw van 2 of meer 
woningen in een 
'gewoon' of 'bijzonder 
gebied
bouw van 1 gebouw, 
niet zijnde een woning, 
in een 'gewoon' of 
'bijzonder' gebied

= maatwerk 
= niet altijd veel of 
gedetailleerde eisen 
= ruimtelijk deskundige

5.3 Externe adviseurs

Naast het ambtelijke TRK maakt de gemeente Veldhoven gebruik van externe 
adviseurs. Dit betreft de Monumentencommissie en het Kwaliteitsteam Brainport 
Avenue.

Monumentencommissie
Objecten komen niet alleen op de monumentenlijst omdat ze mooi zijn. Monumenten 
zijn objecten die belangrijk zijn voor Veldhoven vanwege hun cultuurhistorische 
waarde, architectonische of bouwhistorische waarde, waarde als deel van een 
ensemble of groter geheel, de gaafheid, herkenbaarheid of zeldzaamheid. Een 
monument is te belangrijk om verloren te laten gaan.
(Ver)bouwplannen die Rijksmonumenten betreffen worden beoordeeld door de 
Monumentencommissie. In de Monumentencommissie zitten onafhankelijke 
deskundigen die de gemeente en de eigenaren adviseren.

Kwaliteitsteam Brainport Avenue
Bij initiatieven ten behoeve van objecten of deelgebieden die binnen de invloedssfeer 
liggen van Brainport Avenue (de hoofdverkeersaders door de MetropoolRegio 
Eindhoven (MRE) wordt een beroep gedaan op het Kwaliteitsteam Brainport Avenue.
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Brainport Avenue, de integrale gebiedsontwikkeling, is een belangrijke internationale 
toplocatie voor de high tech kennis- en maakindustrie in Nederland. De komende jaren 
wordt het gebied omgetoverd tot dé etalage van Brainport, een plek waar werken, 
ontdekken en recreëren in een dynamische groene, duurzame en bereikbare omgeving 
centraal staan. Een onafhankelijk kwaliteitsteam bewaakt de kwaliteit van de 
ruimtelijke ontwikkelingen in Brainport Avenue.

In de 'Bestuursovereenkomst Brainport Avenue' hebben de gemeenten Eindhoven, 
Veldhoven, Son en Breugel, Best, Waalre, en de MRE afgesproken om de ruimtelijke 
kwaliteit en de eenheid in planvorming te stimuleren door het instellen van een 
gezamenlijk kwaliteitsteam. Het kwaliteitsteam denkt en praat mee over alle 
ruimtelijke plannen en initiatieven in Brainport Avenue.
Het team zal vooral proberen om initiatiefnemers in een zo vroeg mogelijk stadium te 
inspireren met aansprekende ideeën. Het team brengt advies uit aan de betrokken 
gemeenten en aan de initiatiefnemers. De inzet van het team wordt gecoördineerd via 
het projectbureau Brainport Avenue. Het team gaat zich niet, net zoals een 
welstandscommissie, bezig houden met bouwaanvragen, maar ze opereert op een 
hoger abstractieniveau, zoals gebiedsvisies, beeldkwaliteitsplannen, 
landschapsplannen, stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen.

Als handvat voor het team is het document 'Criteria voor ruimtelijke kwaliteit in 
Brainport Avenue' (november 2010) door de betrokken gemeenten vastgesteld. Met 
de instelling van het onafhankelijk Kwaliteitsteam is gehoor gegeven aan een 
belangrijke randvoorwaarde van de rijksoverheid bij het toekennen van een bijdrage 
uit het budget Nota Ruimte.

Brainport Avenue
Criteria voor ruimtelijke kwaliteit

Brainport Avenue Krļlo llnahovtn

Werkteam: Franca Claassen, Simon Doña Otte, Casper Sluis, Enno Zuidema

gemeente Eindhoven

|tun«.iv.»ş l

Veldhoven
Rotterdam, november 2010

deze uitgave mag worden vermenigvuldigd
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Bijlage 1: Stroomschema

geen welstandstoets

Vergunning nodig? zie
ik wi bouwen

vwiiw.omgevmgsloket.nl Ligt het bouwwerk in 
een stimulansgebied?

Betreft het een 
kleíne ruimtelijke 

ingreep?

Betreft het een 
grote ruimtelijke 

ingreep?

Begeleiding tot positief 
welstandsadvies ruimtelijke 

deskundige

welstand akkoord

welstand akkoord

Ligt het bouwplan 
in een

"gewoon"gebied

Ligt het bouwplan 
in een

"bijzonder" gebied?

Past het plan 
binnen de 

REGULIERE 
criteria?

Past het plan 
binnen de 

REGULIERE & 
BIJZONDERE 

criteria?

Past het plan 
binnen de 

sneltoetscriteria 
PLUS of 

bouwtekening 
trentsetter?

Past het plan 
binnen de 

sneltoetscriteria of 
bouwtekening 
trentsetter?

welstand akkoord

welstand akkoord

____ ____
bouwplan 

aanpassen of 
redenen afwijken 

criteria
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