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Adviesnota raad
Nota van Uitgangspunten t.b.v. Ambitiedocument Ruimtelijke 
Kwaliteit

Samenvatting

Het huidige welstandsbeleid is aan vervanging toe. Voorgesteld wordt om de wijze waarop 
sturing op ruimtelijke kwaliteit plaats gaat vinden te veranderen en vereenvoudigen. 
Hierom is het wenselijk om als tussenstap naar het nieuwe beleid een kader vast te laten 
stellen door de gemeenteraad dat als basis dient voor de verdere uitwerking.

Beslispunten

1. De volgende kaders voor de verdere uitwerking van het Ambitiedocument Ruimtelijke 
Kwaliteit vast te stellen:
1.1 De inzet en deskundigheid van het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) gebruiken in 

de rol van meedenken, adviseren en faciliteren.
1.2 Het aantal deelgebieden terugbrengen naar vier gebiedstyperingen, te weten vrije 

gebieden, gewone gebieden, bijzondere gebieden en stimuleringsgebieden.
1.3 Het invoeren van sneltoetscriteria waaraan kleine bouwkundige ingrepen kunnen 

worden getoetst, waardoor het verkrijgen van een omgevingsvergunning wordt 
versneld.

1.4 Een aanvraag voor een kleine bouwkundige ingreep die in vergelijkbare situaties al 
eerder is vergund, en als trendsetter fungeert, wordt automatisch goedgekeurd.

1.5 Bij verzoeken of initiatieven waarbij een ambtelijke ruimtelijk deskundige het 
proces begeleidt vervalt de adviesrol van het Team Ruimtelijke Kwaliteit.

Inleiding

Hoe we binnen de gemeente Veldhoven in de nabije toekomst exact gaan sturen op 
ruimtelijke kwaliteit wordt vastgelegd in het ambitiedocument 'Samen voor ruimtelijke 
kwaliteit'. Deze gaat de huidige welstandsnota vervangen. Vooruitlopend op dat document, 
is een Nota van Uitgangspunten (NvU) opgesteld. In deze NvU worden keuzes gemaakt én 
inhoudelijke en procesmatige uitgangspunten nader geconcretiseerd. De NvU vormt 
hiermee de essentiële tussenstap naar het opstellen van nieuw beleid voor ruimtelijke 
kwaliteitszorg. Het is wenselijk om voorafgaand aan het daadwerkelijke beleidsdocument, 
een kader vast te laten stellen door de gemeenteraad.

Het huidige beleid dat is verankerd in de Welstandsnota 2008, 4e wijziging (vastgesteld op 
20 december 2011) voldoet niet meer. Vooruitlopend op het nieuwe ruimtelijke 
kwaliteitsbeleid is de inzet van de externe welstandscommissie per 1 januari 2015 
beëindigd. Twee belangrijke uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het nieuwe 
beleid zijn: 1) deregulering van het beleid en 2) tegelijkertijd bescherming van de 
ruimtelijke kwaliteit van kwetsbare en belangrijke gebieden. Om dit te formaliseren is een 
wijziging in de welstandsnota nodig.



Het huidige welstandsbeleid heeft tot hoger doel de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente te 
waarborgen omdat deze direct bijdraagt 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 
van een aantrekkelijke bebouwde omgeving. Het nut van sturing op ruimtelijke kwaliteit 
staat niet ter discussie, blijkt ook uit de rondgang langs burgers, bedrijfsleven en 
professionals, wél de wijze waarop sturing plaatsvindt.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

4 Welstandsnota 2008, 4e wijziging 
4 Kan-bepaling.
4 Woningwet.
4 Omgevingswet, naar verwachting van kracht per medio 2019.

Beoogd effect

Door de voorgestelde aanpak wordt 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 'bemoeienis' van het 
Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) tot een minimum worden beperkt. De adviesrol wordt 
vergroot waardoor het toetsen wordt verkleind en onnodige stappen worden geschrapt.

Argumenten

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

van ...

Toetsing
en

Controle

naar ...

Meedenken
Adviseren
Faciliteren

De gemeente draagt altijd de verantwoordelijkheid voor het ruimtelijke belang.
Gemeentelijke en regionale (Brainport)ambities zijn niet te verwezenlijken door dit
geheel los te laten. Beeldkwaliteit is van belang voor de leefomgevingskwaliteit.
Immers, zonder regie was ook Oerle-Zuid niet geworden tot wat het nu is.
Dit proces is erop gericht dat we:
4 Een inspiratiekader voor bouwplannen bieden.
4 De huidige praktijk formaliseren. Nu zijn we al vaak aan de voorkant betrokken 

bij de planvorming, maar in het beleid is nog niet geregeld dat we dan achteraf 
niet meer toetsen.

4 Een compact ambitiedocument opstellen waarin eerdere ruimtelijke 
beleidsuitspraken (o.a. Ruimtelijke Structuurvisie) zijn doorvertaald 
(beeldbepalende gebieden). Dit ambitiedocument is gericht op het proces en 
bevat enkel de ruimtelijk relevante criteria.
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Kanttekeningen en risico's

1.1 Onafhankelijkheid welstandsadvies komt mogelijk verder in het geding
In de wetgeving is de welstandstoetsing aangegeven als een onafhankelijke toets. De 
onafhankelijkheid was voorheen op twee manieren gewaarborgd: toetsing wordt 
gedaan aan de hand van vooraf bepaalde criteria en wordt uitgevoerd door een 
externe commissie. Die tweede onafhankelijkheid is sinds 1 januari 2015 niet meer 
aan de orde. Echter heeft dit in de praktijk tot op heden nooit tot problemen geleid.
Nu wordt voorgesteld om voor een aantal ingrepen juist geen criteria op te stellen, 
komt mogelijk ook de eerste onafhankelijkheid in het geding. Echter doordat de 
deskundige bij de gemeente en de initiatiefnemer vanaf het begin samen optrekken, is 
het zeer onwaarschijnlijk dat dit gaat opspelen.

1.2 Het aantal ambtelijke uren neemt niet af door de voorgestelde werkwijze
Uit de NvU blijkt dat de effectuering van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid een andere rol 
zal innemen dan voorheen. Daar staat tegenover dat dezelfde leden of ambtelijk 
ruimtelijke deskundigen een rol hebben als adviseur. Het aantal ambtelijke uren dat 
besteed gaat worden om te kunnen sturen op ruimtelijke kwaliteit neemt niet af, maar 
ook niet toe. Hier staat een positievere grondhouding en relatie met initiatiefnemers 
tegenover.

Financiën

Deze Nota van Uitgangspunten heeft geen invloed op de financiën.

Communicatie en samenspraak

In de opmars naar deze Nota van Uitgangspunten hebben wij diverse interne disciplines en 
externe betrokkenen om inbreng gevraagd met behulp van onderdelen van de 
samenspraakmethode. Externen die in dit proces zijn geraadpleegd zijn burgers (i.v.m. 
hun eigen leefomgeving), ondernemers (vanuit bedrijfsbelang) en professionals 
(architecten en projectontwikkelaars). De gebruikelijke mediakanalen worden gebruikt om 
de inwoners te informeren over de Uitgangspunten voor de ruimtelijke kwaliteit van 
Veldhoven.

Uitvoering I planning

Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten uitwerken/opstellen van het 
Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit.
Planning is gericht op vaststelling van het ambitiedocument derde kwartaal van 2017.

Bijlagen

1. Nota van Uitgangspunten t.b.v. het Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit
2. Ambitiekaart Ruimtelijke Kwaliteit

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering wordt geadviseerd dit agendapunt 
ongewijzigd als bespreekstuk te agenderen voor de besluitvormende raadsvergadering 
op 21 februari.

De portefeuillehouder zegt toe de 'Ambitiekaart Ruimtelijke Kwaliteit' (in hardcopy) ter 
beschikking te stellen aan de raad in aanloop naar de besluitvormende raadsvergadering.
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Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De Ambitiekaart ruimtelijke Kwaliteit is aan de raad ter beschikking gesteld via het 
Raadsinformatiesysteem alsmede in papiervorm.

Daarnaast is op dinsdag 31 januari 2017 door Maarten Prinsen (VVD) tijdens de 
oordeelsvormende raadsvergadering gevraagd naar de verslaglegging/verantwoording van 
de marktconsultatie betreffende welstand en ruimtelijke kwaliteit. De beantwoording 
hierop is verwerkt in een separaat document en als bijlage toegevoegd aan de 
vergaderstukken behorende bij dit agendapunt (17.023).

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers
secretaris burgemeester
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