
Welstandsnota gemeente Amersfoort – maart 2008  
H2 Loketcriteria 

7 

2 Loketcriteria 

Zoals in deel A van de bijlage van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a van de Woningwet de 
gemeenteraad om een welstandsnota vast te stellen, waarin criteria zijn opgenomen, die worden toegepast bij de 
beoordeling of een bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Die criteria zijn, zo zegt lid 3 van 
dat artikel, zoveel mogelijk toegesneden op de onderscheiden categorieën bouwwerken en die criteria kunnen 
verschillen naargelang de plaats waar een bouwwerk is gelegen. Er zijn dus twee soorten criteria, die op zichzelf 
of in combinatie met elkaar worden gebruikt: 
1. Criteria die te maken hebben met het soort bouwwerk dat gerealiseerd gaat worden, de zogenaamde object-

criteria. Deze hebben betrekking op kleine bouwactiviteiten zoals aanbouwen, maar ook vaker voorkomende 
bouwwerken zoals scholen of boerderijen en burgerwoningen in het buitengebied; 

2. Criteria die voortkomen uit het gebied waar gebouwd gaat worden en die iets zeggen over de relatie met de 
omgeving (bijvoorbeeld: in een buurt met rode pannendaken moeten ook de bijgebouwen met een rood pan-
nendak worden afgedekt) of over bijzondere, beeldbepalende openbare ruimten. 

 
Over de objectgerichte criteria zegt het nieuwe wetsartikel ook nog, in lid 4, dat er bij algemene maatregel van 
bestuur voorschriften kunnen worden gegeven omtrent categorieën van bouwwerken en de daarop toe te passen 
welstandscriteria. 
Die algemene maatregel van bestuur is inmiddels verschenen onder de naam: “Besluit bouwvergunningsvrije en 
licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken”(Bblb). Daarin zijn alle bouwwerken opgesomd die onder bepaalde 
voorwaarden bouwvergunningsvrij, en dus ‘welstandsvrij’ zijn en welke bouwwerken licht-bouwvergunningplichtig 
zijn en waarvoor de lichte en verkorte procedure geldt. Bovendien is voor een aantal nauwkeurig benoemde klei-
ne bouwwerken aangegeven, dat daarvoor ‘loketcriteria’ moeten worden opgesteld. Dit zijn zodanig helder ge-
formuleerde regels dat zij voor iedereen begrijpelijk zijn en in principe aan het loket van Bouw- en Woningtoezicht 
kunnen worden getoetst.  
 
Welke bouwwerken? 
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de regels omtrent een aantal veel voorkomende bouwwerken, allereerst voor de 
bouwwerken die, als ze aan een aantal voorwaarden voldoen, bouwvergunningvrij zijn. Passen ze niet binnen die 
voorwaarden, dan zijn ze in de meeste gevallen licht-bouwvergunningplichtig en moeten aan de loketcriteria voor 
die bouwwerken worden getoetst. Dat geldt ook als ze bij of aan een monument gebouwd worden, of in een be-
schermd stads- of dorpsgezicht liggen. Als ze niet voldoen aan de definitie die van het bouwwerk gegeven is 
(bijvoorbeeld een aanbouw in twee bouwlagen) dan geldt altijd de reguliere vergunningplicht. Het gaat om de 
volgende bouwwerken: 
1. Aan- of uitbouwen; 
2. Bijgebouwen of overkappingen; 
3. Kozijn- of gevelwijzigingen; 
4. Dakkapellen; 
5. Erf- of perceelafscheidingen. 
 
Strikt genomen vallen alle vijf categorieën onder de eis dat hiervoor ‘loketcriteria’ beschikbaar moeten zijn. De 
gemeente sluit zich hierbij aan. 
Wanneer geen bouwvergunning is vereist, geldt uiteraard ook geen preventieve welstandstoets, maar de ge-
meente kan wel achteraf ingrijpen als het bouwwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand. 
Dat is de zogenaamde excessenregeling op grond van artikel 12a lid 1 van de Woningwet, zoals in deel A van de 
bijlage besproken.  
Wanneer wel een bouwvergunning moet worden aangevraagd, is het bestemmingsplan op de eerste plaats 
maatgevend voor wat betreft afmetingen, voorgevelrooilijnen enzovoort. Beoordeling aan de loketcriteria is dan 
ook pas aan de orde, wanneer het bestemmingsplan zich niet tegen de bouwplannen verzet.  
Wanneer het bestemmingsplan zich wel verzet tegen de bouwplannen, maar overwogen wordt toch medewerking 
te verlenen door middel van vrijstelling, wordt advies ingewonnen van de welstandscommissie. Naast de loketcri-
teria vormen de algemene, gebieds- en eventueel objectgerichte criteria hierbij het beoordelingskader.  
Verzet het bestemmingsplan zich niet tegen de bouwplannen, dan zal het bouwplan door een gemandateerd 
ambtenaar namens burgemeester en wethouders aan de loketcriteria voor Welstand worden getoetst. Voldoet 
het daar niet aan, dan wordt de indiener van de bouwaanvraag in overweging gegeven die aan te passen, zodat 
de ambtenaar alsnog een positief welstandsoordeel kan geven. Zijn er niettemin redenen om van de loketcriteria 
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af te wijken, omdat er sprake is van een bijzondere situatie of omdat er twijfel bestaat aan de toepasbaarheid van 
de loketcriteria, dan zal het bouwplan worden voorgelegd aan de welstandscommissie. Naast de loketcriteria 
vormen de algemene, gebieds- en eventueel objectgerichte criteria hierbij dan een aanvullend beoordelingska-
der.  

Systematiek 
De opzet van de loketcriteria volgt de benadering die bij de wetswijziging is gehanteerd. Daarbij wordt onder-
scheid gemaakt tussen de voor- en achterkant van woningen. Voorkant is de voorgevel en de zijgevel, voor zover 
gelegen aan de weg of openbaar groen. Achterkant is de achtergevel en de zijgevel die niet aan de weg of open-
baar groen grenst. Dit is relevant aangezien voor dakkapellen op het achterdakvlak en licht-vergunningplichtige 
bouwwerken op het achtererf een welstandsvrij beleid wordt gevoerd buiten de beschermde rijks- en gemeentelij-
ke stadsgezichten. Naar inhoud hebben de loketcriteria, indien van toepassing, betrekking op de volgende aspec-
ten: 

- plaatsing; 

- maatvoering; 

- vormgeving; 

- materiaalgebruik en kleur. 
 
Het is mogelijk aanvullende loketcriteria op te nemen bij de gebiedsgerichte criteria. Daaraan zal in het bijzonder 
behoefte bestaan bij beeldbepalende elementen die tot een hoger welstandsniveau leiden, bij een beschermd 
stads- of dorpsgezicht of bij een afwijkende bebouwingstypologie (zoals bijvoorbeeld bij woningbouw uit de ze-
ventiger jaren, waar het bij- en aanbouwen aan de voorzijde gebruikelijk was). 
 
Indeling 
Per categorie wordt een overzicht gegeven hoe burgemeester en wethouders met de welstandstoets aan de 
hand van de loketcriteria omgaan.  
Wanneer sprake is van een monument, is een monumentenvergunning vereist en vindt de beoordeling plaats in 
het kader van die vergunning (het ontbreken van een dergelijke vergunning vormt een grond om de gevraagde 
bouwvergunning te weigeren). 
Is geen sprake van een monument dan wordt gekeken of een vergelijkbaar voorbeeld in dezelfde straat en aan 
hetzelfde woningtype is gerealiseerd met vergunning (de zogenaamde trendsetter) en of de architect van de 
woning(en) al een door de welstandscommissie goedgekeurd ontwerp voor het bouwwerk heeft gemaakt. Beide 
opties behoren altijd tot de mogelijkheid. Wanneer een dergelijk voorbeeld niet aanwezig is of afwijking gewenst 
is, volgen de criteria waaraan het bouwplan getoetst wordt. Hierbij kan een aanwezige trendsetter wel op onder-
delen maatgevend worden verklaard. Er wordt vervolgens verwezen naar de gebiedsgerichte (loket)criteria, die 
meer eisen kunnen inhouden voor het betreffende bouwwerk op een bepaalde locatie.  

 
Aan- of uitbouwen 

 
Bijgebouwen of overkappingen 

 
Kozijn- of gevelwijzigingen 
 

 
Dakkapellen 

 
Erf- of perceelafscheidingen 
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2.1 Loketcriteria aan- of uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen 

AAN- OF UITBOUWEN EN AANGEBOUWDE BIJGEBOUWEN 
���� AAN DE VOORGEVEL OF AAN HET OPENBAAR GEBIED GELEGEN ZIJGEVEL   

 

Algemeen bij de beoordeling of het uiterlijk en de plaatsing van de aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw waarop 
de aanvraag om bouwvergunning betrekking heeft, in strijd is met redelijke eisen van welstand, passen 
burgemeester en wethouders de volgende criteria toe: 
a) voor het bouwwerk is een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 of een gemeentelijke of 

provinciale monumentenverordening vereist en deze is verleend; 
b) het bouwwerk is overeenkomstig een bestaande aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw aan 

hetzelfde bouwblok of bij het ontbreken daarvan aan hetzelfde woningtype in dezelfde straat, die met 
een positief welstandsadvies is gerealiseerd (de trendsetter), of 

c) het bouwwerk is overeenkomstig het ontwerp van de architect, die het project ontworpen heeft waar-
van het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een positief welstandsadvies geldt, of 

d) het bouwplan voldoet aan de onderstaande criteria, of; 
e) er is sprake van uitzonderlijke gevallen waarin onderstaande loketcriteria ontoereikend kunnen zijn. 

B&W kunnen dan op advies van de welstandscommissie afwijken. Er moet dan wel sprake zijn van 
een bijzondere situatie en een bijzondere kwaliteit die de afwijking rechtvaardigen. De welstands-
commissie beoordeelt dat naar de algemene criteria uit hoofdstuk 5. 

 
CRITERIA 

  
Plaatsing − gebouwd direct aan de oorspronkelijke voorgevel van het hoofdgebouw; 

− of aan een naar de weg of het openbaar groen gekeerde oorspronkelijke zijgevel van het hoofdge-
bouw, dan wel aan een bijbehorende aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw. 

 

Maatvoering − hoogte overeenkomstig de onder b bedoelde trendsetter of bij het ontbreken daarvan conform de 
bepalingen van het bestemmingsplan. 

 

Vormgeving − afgedekt overeenkomstig de onder b bedoelde trendsetter of bij het ontbreken daarvan plat afgedekt 
of overeenkomstig dakhelling en -richting van het hoofdgebouw; 

− vorm van de plattegrond overeenkomstig die van de onder b bedoelde trendsetter of bij het ontbreken 
daarvan rechthoekig; 

− wanneer de zijerfgrens niet evenwijdig loopt met de zijgevel is een andere vorm van de plattegrond 
van een aan-, uit- of een bijgebouw aan de zijgevel mogelijk; 

− gevelindeling afgeleid van het hoofdgebouw; 

− detaillering overeenkomstig het hoofdgebouw. 
 

Materiaal-/ en 
kleurgebruik 
 

− overeenkomstig het hoofdgebouw, of, indien een serre wordt gebouwd, van glas; 

− wanneer uitgevoerd als een integraal onderdeel van een houten erf- of perceelafscheiding en niet 
hoger dan de erf- of perceelafscheiding, is een houten gevelbekleding donker, dekkend geschilderd, 
toegestaan. 

 

Gebiedsgerichte 
(loket)criteria 
 

− bovenstaande criteria vormen de basiseisen. In de beschermde stadsgezichten worden in de nota  
aanvullende criteria gegeven.  

 
Materiaal- en kleurgebruik overeenkomstig 
het hoofdgebouw (referentie). 

 
Uitbouw die in hoogte goed aansluit op de 
goothoogte van het gebouw. 

 

Aanbouw heeft een te hoog boeiboord. 
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AAN- OF UITBOUWEN EN AANGEBOUWDE BIJGEBOUWEN 

� AAN DE ACHTERGEVEL OF EEN NIET AAN HET OPENBAAR GEBIED GELEGEN ZIJGEVEL 
 GELEGEN IN DE RIJKS- EN GEMEENTELIJK BESCHERMDE STADSGEZICHTEN  

 
Algemeen bij de beoordeling of het uiterlijk en de plaatsing van de aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw waarop 

de aanvraag om bouwvergunning betrekking heeft, in strijd is met redelijke eisen van welstand, passen 
burgemeester en wethouders de volgende criteria toe: 
a) voor het bouwwerk is een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 of een gemeentelijke of 

provinciale monumentenverordening vereist en deze is verleend; 
b) het bouwwerk is overeenkomstig een bestaande aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw aan 

hetzelfde bouwblok of bij het ontbreken daarvan aan hetzelfde woningtype in dezelfde straat, die met 
een positief welstandsadvies is gerealiseerd (de trendsetter), of 

c) het bouwwerk is overeenkomstig het ontwerp van de architect, die het project ontworpen heeft waar-
van het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een positief welstandsadvies geldt, of 

d) het bouwplan voldoet aan de onderstaande criteria, of; 
e) er is sprake van uitzonderlijke gevallen waarin onderstaande loketcriteria ontoereikend kunnen zijn. 

B&W kunnen dan op advies van de welstandscommissie afwijken. Er moet dan wel sprake zijn van 
een bijzondere situatie en een bijzondere kwaliteit die de afwijking rechtvaardigen. De welstands-
commissie beoordeelt dat naar de algemene criteria uit hoofdstuk 5. 
 

CRITERIA 
  
Plaatsing − gebouwd direct aan de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw; 

− of aan niet naar de weg of het openbaar groen gekeerde oorspronkelijke zijgevel van het hoofdge-
bouw, dan wel aan een bijbehorende aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw. 

 
Maatvoering − hoogte overeenkomstig de onder b bedoelde trendsetter of bij het ontbreken daarvan conform de 

bepalingen van het bestemmingsplan. 
 

Vormgeving − afgedekt overeenkomstig de onder b bedoelde trendsetter of bij het ontbreken daarvan plat afgedekt 
of overeenkomstig dakhelling en -richting van het hoofdgebouw; 

− vorm van de plattegrond overeenkomstig die van de onder b bedoelde trendsetter of bij het ontbre-
ken daarvan rechthoekig; 

− gevelindeling afgeleid van het hoofdgebouw; 

− detaillering overeenkomstig het hoofdgebouw. 
 

Materiaal-/ en 
kleurgebruik 
 

− overeenkomstig het hoofdgebouw, of, indien een serre wordt gebouwd, van glas. 

− wanneer uitgevoerd als een integraal onderdeel van een houten erf- of perceelafscheiding en niet 
hoger dan de erf- of perceelafscheiding, is een houten gevelbekleding donker, dekkend geschilderd, 
toegestaan. 
 

Gebiedsgerichte 
(loket)criteria 
 

− bovenstaande criteria vormen de basiseisen. In de beschermde stadsgezichten worden in de nota 
aanvullende criteria gegeven. 

 
Detaillering overeenkomstig het hoofdge-
bouw. 

 
Materiaalgebruik overeenkomstig het hoofd-
gebouw. 

 
Uitbouw die in hoogte, materiaalgebruik en 
detaillering niet goed aansluit (referentie). 
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2.2 Loketcriteria vrijstaande bijgebouwen of overkappingen 

VRIJSTAANDE BIJGEBOUWEN OF OVERKAPPINGEN 
���� OP HET VOORERF OF AAN HET OPENBAAR GEBIED GELEGEN ZIJERF  

 
Algemeen bij de beoordeling of het uiterlijk en de plaatsing van het bijgebouw of de overkapping waarop de aanvraag 

om bouwvergunning betrekking heeft, in strijd is met redelijke eisen van welstand, passen burgemeester 
en wethouders de volgende criteria toe: 
a) voor het bouwwerk is een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 of een gemeentelijke of 

provinciale monumentenverordening vereist en deze is verleend; 
b) het bouwwerk is overeenkomstig een bestaand bijgebouw  bij hetzelfde bouwblok of bij het ontbreken 

daarvan aan hetzelfde woningtype in dezelfde straat die met een positief welstandsadvies is gereali-
seerd (de trendsetter), of 

c) het bouwwerk is overeenkomstig het ontwerp van de architect, die het project ontworpen heeft waar-
van het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een positief welstandsadvies is gerealiseerd, of 

d) het bouwplan voldoet aan de onderstaande criteria, of; 
e) er is sprake van uitzonderlijke gevallen, waarin onderstaande loketcriteria ontoereikend kunnen zijn. 

B&W kunnen dan op advies van de welstandscommissie afwijken. Er moet dan wel sprake zijn van 
een bijzondere situatie en een bijzondere kwaliteit, die de afwijking rechtvaardigen. De welstands-
commissie beoordeelt dat naar de algemene criteria uit hoofdstuk 5. 

 
CRITERIA 

  
Plaatsing − vrijstaand. 

 
Maatvoering − hoogte overeenkomstig de trendsetter of bij het ontbreken daarvan maatvoering overeenkomstig de 

bepalingen van het bestemmingsplan. 
 

Vormgeving − overeenkomstig de onder b bedoelde trendsetter of bij het ontbreken daarvan plat afgedekt, of over-
eenkomstig dakhelling en -richting van het hoofdgebouw; 

− detaillering conform het hoofdgebouw. 
 

Materiaal-/ en 
kleurgebruik 

− overeenkomstig het hoofdgebouw (metselwerk, stucwerk of hout) dan wel houten gevelbekleding 
donker dekkend afgewerkt of in de kleur van de gevels van het hoofdgebouw; 

− geen golf-, beton- of damwandprofielplaten. 
 

Gebiedsberichte 
(loket)criteria 
 

− bovenstaande criteria vormen de basiseisen. In de beschermde stadsgezichten worden in de nota 
aanvullende criteria gegeven. 

 
Overkapping in naoorlogse woonbuurt. Plat 
afgedekt en met een goede hoogte. 

 
Overeenkomstig het hoofdgebouw ontwor-
pen bijgebouwen aan de voorzijde. Door 
planmatige bouw is sprake van een stan-
daardtype met in dit geval een lessenaars-
dak. 

 
Overkapping aan de zijgevel die plat is en 
van hout, maar geen donkere kleurstelling 
kent (referentie). 
 

 



 

Welstandsnota gemeente Amersfoort – maart 2008 
H2 Loketcriteria – Vrijstaande bijgebouwen of overkappingen  

 

12 

 
VRIJSTAANDE BIJGEBOUWEN OF OVERKAPPINGEN 

���� OP HET ACHTERERF OF HET NIET AAN HET OPENBAAR GEBIED GELEGEN ZIJERF  
GELEGEN IN DE RIJKS- EN GEMEENTELIJK BESCHERMDE STADSGEZICHTEN 

 
Algemeen bij de beoordeling of het uiterlijk en de plaatsing van het bijgebouw of de overkapping waarop de aanvraag 

om bouwvergunning betrekking heeft, in strijd is met redelijke eisen van welstand, passen burgemeester 
en wethouders de volgende criteria toe: 
a) voor het bouwwerk is een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 of een gemeentelijke of 

provinciale monumentenverordening vereist en deze is verleend; 
b) het bouwwerk is overeenkomstig een bestaand bijgebouw bij hetzelfde bouwblok of bij het ontbreken 

daarvan aan hetzelfde woningtype in dezelfde straat die met een positief welstandsadvies is gereali-
seerd (de trendsetter), of 

c) het bouwwerk is overeenkomstig het ontwerp van de architect, die het project ontworpen heeft waar-
van het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een positief welstandsadvies is gerealiseerd, of 

d) het bouwplan voldoet aan de onderstaande criteria, of; 
e) er is sprake van uitzonderlijke gevallen, waarin onderstaande loketcriteria ontoereikend kunnen zijn. 

B&W kunnen dan op advies van de welstandscommissie afwijken. Er moet dan wel sprake zijn van 
een bijzondere situatie en een bijzondere kwaliteit, die de afwijking rechtvaardigen. De welstands-
commissie beoordeelt dat naar de algemene criteria uit hoofdstuk 5. 

 
CRITERIA 

  
Plaatsing − vrijstaand. 

 
Maatvoering − hoogte overeenkomstig de trendsetter of bij het ontbreken daarvan maatvoering overeenkomstig de 

bepalingen van het bestemmingsplan. 
 

Vormgeving − overeenkomstig de onder b bedoelde trendsetter of bij het ontbreken daarvan plat afgedekt, of over-
eenkomstig dakhelling en -richting van het hoofdgebouw; 

− detaillering conform het hoofdgebouw. 
 

Materiaal-/ en 
kleurgebruik 

− Overeenkomstig het hoofdgebouw (metselwerk, stucwerk of hout) dan wel houten gevelbekleding 
donker dekkend afgewerkt of in de kleur van de gevels van het hoofdgebouw; 

− geen golf-, beton- of damwandprofielplaten. 
 

Gebiedsberichte 
(loket)criteria 
 

− bovenstaande criteria vormen de basiseisen. In de beschermde stadsgezichten worden in de nota 
aanvullende criteria gegeven. 

 
Bijgebouwen met materiaal- en kleurgebruik 
overeenkomstig het hoofdgebouw. 

 
Dicht bij het hoofdgebouw staand bijgebouw 
met overeenkomstige kleur- en materiaalge-
bruik. 

 
Bijgebouwen op het achtererf met een muur 
en dakbedekking van golfplaat. Dit doet 
afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit. 
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2.3 Loketcriteria kozijn- of gevelwijzigingen 

KOZIJN- OF GEVELWIJZIGINGEN 
���� IN DE VOORGEVEL, DE ZIJGEVEL OF IN DE ACHTERGEVEL  

BOVEN DE VLOER VAN DE EERSTE VERDIEPING  

 
Algemeen bij de beoordeling of het uiterlijk van de kozijn- of gevelwijziging waarop de aanvraag om bouwvergunning 

betrekking heeft, in strijd is met redelijke eisen van welstand, passen burgemeester en wethouders de 
volgende criteria toe: 
a) voor het bouwwerk is een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 of een gemeentelijke of 

provinciale monumentenverordening vereist en deze is verleend; 
b) het bouwwerk is overeenkomstig bestaande kozijn- of gevelwijzigingen in hetzelfde bouwblok of bij 

het ontbreken daarvan in hetzelfde woningtype in dezelfde straat, die met een positief welstandsad-
vies zijn gerealiseerd (trendsetter), of 

c) het bouwwerk is overeenkomstig het ontwerp van de architect, die het project ontworpen heeft waar-
van het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een positief welstandsadvies is gerealiseerd, of 

d) het bouwplan voldoet aan de onderstaande criteria, of; 
e) er is sprake van uitzonderlijke gevallen waarin onderstaande loketcriteria ontoereikend kunnen zijn. 

B&W kunnen dan op advies van de welstandscommissie afwijken. Er moet dan wel sprake zijn van 
een bijzondere situatie en een bijzondere kwaliteit die de afwijking rechtvaardigen. De welstands-
commissie beoordeelt dat naar de algemene criteria uit hoofdstuk 5. 

 
CRITERIA 

  
Plaatsing − in de voor- of zijgevel van een woning of woongebouw of bijbehorende aan-, uit- of bijgebouw; 

− in de achtergevel boven de vloer van de eerste verdieping van een woning of woongebouw of bijbe-
horende aan-, uit- of bijgebouw. 

 
Maatvoering − profielmaten gelijk aan bestaande kozijnonderdelen (afwijkingen tot 10% toegestaan); 

− gewijzigde gevelopeningen tot maximaal 200% van de oorspronkelijke opening stroken met overige 
gevelopeningen (voorzover aanwezig). 

 
Vormgeving − de bestaande raamverhouding wijzigt niet; 

− bij vervanging van een garagedeur door een pui: geen gemetselde borstwering; 

− bij wijziging van de indeling van raamkozijnen: gelijke kozijnen gelijktijdig wijzigen. 
 

Materiaal-/ en 
kleurgebruik 
 

− overeenkomstig het hoofdgebouw. 

Gebiedsgerichte 
criteria 

− bovenstaande criteria vormen de basiseisen. In de beschermde stadsgezichten worden in de nota 
aanvullende criteria gegeven. 
 

 
Houten gevel is vervangen door baksteen, 
dat ook al onderdeel van het gebouw was. 
Kozijnbreedte van begane grond en verdie-
ping zijn goed in samenhang. 

 
Bebouwing met een herkenbare verticale 
gevelgeleding (referentie). 

 
Verbeteringen aan gevel met zelfde kleur- 
en materiaalgebruik (referentie). 
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KOZIJN- OF GEVELWIJZIGINGEN 
���� IN DE ACHTERGEVEL OP DE BEGANE GROND  

GELEGEN IN DE RIJKS- EN GEMEENTELIJK BESCHERMDE STADSGEZICHTEN 
 

Algemeen bij de beoordeling of het uiterlijk van de kozijn- of gevelwijziging waarop de aanvraag om bouwvergunning 
betrekking heeft, in strijd is met redelijke eisen van welstand, passen burgemeester en wethouders de 
volgende criteria toe: 
a) voor het bouwwerk is een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 of een gemeentelijke of 

provinciale monumentenverordening vereist en deze is verleend; 
b) het bouwwerk is overeenkomstig bestaande kozijn- of gevelwijzigingen in hetzelfde bouwblok of bij 

het ontbreken daarvan in hetzelfde woningtype in dezelfde straat, die met een positief welstandsad-
vies zijn gerealiseerd, of 

c) het bouwwerk is overeenkomstig het ontwerp van de architect, die het project ontworpen heeft waar-
van het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een positief welstandsadvies is gerealiseerd, of 

d) het bouwplan voldoet aan de onderstaande criteria, of; 
e) er is sprake van uitzonderlijke gevallen waarin onderstaande loketcriteria ontoereikend kunnen zijn. 

B&W kunnen dan op advies van de welstandscommissie afwijken. Er moet dan wel sprake zijn van 
een bijzondere situatie en een bijzondere kwaliteit die de afwijking rechtvaardigen. De welstands-
commissie beoordeelt dat naar de algemene criteria uit hoofdstuk 5. 

 
CRITERIA 

  
Plaatsing − in de achtergevel op de begane grond van een woning of woongebouw of bijbehorende aan-, uit- of 

bijgebouw. 
 

Maatvoering − profielmaten gelijk aan bestaande kozijnonderdelen (afwijkingen tot 10% toegestaan); 

− gewijzigde gevelopeningen tot maximaal 200% van de oorspronkelijke opening stroken met overige 
gevelopeningen (voorzover aanwezig). 

 
Vormgeving − de bestaande raamverhouding wijzigt niet; 

− bij vervanging van een garagedeur door een pui: geen gemetselde borstwering; 

− bij wijziging van de indeling van raamkozijnen: gelijke kozijnen gelijktijdig wijzigen. 
 

Materiaal-/ en 
kleurgebruik 
 

− overeenkomstig het hoofdgebouw. 

Gebiedsgerichte 
criteria 

− bovenstaande criteria vormen de basiseisen. In de beschermde stadsgezichten worden in de nota 
aanvullende criteria gegeven. 
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2.4 Loketcriteria dakkapellen 

DAKKAPELLEN 
���� IN HET VOORDAKVLAK OF IN HET ZIJDAKVLAK  

 

Algemeen bij de beoordeling of het uiterlijk en de plaatsing van de dakkapel waarop de aanvraag om bouwvergun-
ning betrekking heeft, in strijd is met redelijke eisen van welstand, passen burgemeester en wethouders 
de volgende criteria toe: 
a) voor het bouwwerk is een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 of een gemeentelijke of 

provinciale monumentenverordening vereist en deze is verleend; 
b) het bouwwerk is overeenkomstig een bestaande dakkapel in hetzelfde bouwblok of bij het ontbreken 

daarvan in hetzelfde woningtype in dezelfde straat, die met een positief welstandsadvies is gereali-
seerd, of 

c) het bouwwerk is overeenkomstig het ontwerp van de architect, die het project ontworpen heeft waar-
van het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een positief welstandsadvies is gerealiseerd, of; 

d) het bouwplan voldoet aan de onderstaande criteria, of; 
e) er is sprake van uitzonderlijke gevallen waarin onderstaande loketcriteria ontoereikend kunnen zijn. 

B&W kunnen dan op advies van de welstandscommissie afwijken. Er moet dan wel sprake zijn van 
een bijzondere situatie en een bijzondere kwaliteit, die de afwijking rechtvaardigen. De welstands-
commissie beoordeelt dat naar de algemene criteria uit hoofdstuk 5. 

 
CRITERIA 

  
Plaatsing − de hoogtemaatvoering in het dakvlak overeenkomstig de trendsetter; 

− bij een dwarskap: afstand tot de voorgevel meer dan 1 m; 

− onderkant meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de zoldervloer; 

− bovenkant meer dan 0,5 m onder de daknok; 

− tenzij sprake is van één gekoppelde dakkapel over twee woningen, zijkanten meer dan 0,5 m van de 
zijkanten van het dakvlak (grenzen eigen dakvlak), bij hoekkepers gemeten vanaf het hoogste punt 
van de dakkapel; 

− geen dakkapellen boven elkaar in het dakvlak; 

− niet geplaatst in het bovenste dakvlak van een mansardekap (geknikt dakvlak); 

− bij een bouwwerk met een bestaande borstwering dient de onderdorpel van het dakkapelkozijn aan 
te sluiten op het schuine dakvlak en dient de goot door te lopen. 

 
Maatvoering − breedte maximaal de helft van de breedte van het dakvlak; 

− hoogte maximaal 1,8 m. 
 

Vormgeving − plat afgedekt, of aangekapt mits de aankapping 50 cm onder de nok aanvangt; 

− geen gesloten borstwering; 

− detaillering overeenkomstig de trendsetter of bij het ontbreken daarvan overeenkomstig de detaille-
ring van het hoofdgebouw. 

 
Materiaal-/ en 
kleurgebruik 
 

− kozijnen en boeiboorden (gebroken) wit of overeenkomstig de kleuren van het hoofdgebouw; 

− zijwanden ondoorzichtig en in de kleur van de dakbedekking of een andere gedekte kleur. 
 

Gebiedsgerichte 
criteria 

− bovenstaande criteria vormen de basiseisen. In de beschermde stadsgezichten worden in de nota 
aanvullende criteria gegeven.  

 

 
Goede maatvoering en materiaal- en kleur-
gebruik overeenkomstig hoofdgebouw. 

 
Aangekapte dakkapel bij een dakhelling 

meer dan 45° (referentie). 

 
Te grote dakkapel met te weinig afstand tot 
zijkanten en ligging boven dakramen (ref.). 
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DAKKAPELLEN  
���� IN HET ACHTERDAKVLAK  

GELEGEN IN DE RIJKS- EN GEMEENTELIJK BESCHERMDE STADSGEZICHTEN  

 
Algemeen bij de beoordeling of het uiterlijk en de plaatsing van de dakkapel waarop de aanvraag om bouwvergun-

ning betrekking heeft, in strijd is met redelijke eisen van welstand, passen burgemeester en wethouders 
de volgende criteria toe: 
a) voor het bouwwerk is een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 of een gemeentelijke of 

provinciale monumentenverordening vereist en deze is verleend; 
b) het bouwwerk is overeenkomstig een bestaande dakkapel in hetzelfde bouwvlak of bij het ontbreken 

daarvan in hetzelfde woningtype in dezelfde straat, die met een positief welstandsadvies is gereali-
seerd, of 

c) het bouwwerk is overeenkomstig het ontwerp van de architect, die het project ontworpen heeft waar-
van het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een positief welstandsadvies is gerealiseerd, of 

d) het bouwplan voldoet aan de onderstaande criteria, of; 
e) er is sprake van uitzonderlijke gevallen, waarin onderstaande loketcriteria ontoereikend kunnen zijn. 

B&W kunnen dan op advies van de welstandscommissie afwijken. Er moet dan wel sprake zijn van 
een bijzondere situatie en een bijzondere kwaliteit, die de afwijking rechtvaardigen. De welstands-
commissie beoordeelt dat naar de algemene criteria uit hoofdstuk 5. 

 
CRITERIA 

  
Plaatsing − de plaatsing en hoogtemaatvoering in het dakvlak overeenkomstig de trendsetter; 

− onderkant meer dan 0,5 m en niet meer dan 1 m boven de zoldervloer; 

− bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok; 

− tenzij sprake is van één gekoppelde dakkapel over twee woningen, zijkanten meer dan 0,5 m van de 
zijkant van het dakvlak (grenzen eigen dakvlak), bij hoekkepers gemeten vanaf het hoogste punt van 
de dakkapel; 

− geen dakkapellen boven elkaar in het dakvlak; 

− niet geplaatst in het bovenste dakvlak van een mansardekap (geknikt dakvlak); 

− bij een bouwwerk met een bestaande borstwering dient de onderdorpel van het dakkapelkozijn aan 
te sluiten op het schuine dakvlak en dient de goot door te lopen. 

 
Maatvoering − hoogte maximaal 1,8 m. 

 
Vormgeving − voorzien van een plat dak of aangekapt, mits de aankapping 50 cm onder de nok aanvangt; 

− geen gesloten borstwering; 

− detaillering overeenkomstig de trendsetter of bij het ontbreken daarvan overeenkomstig de detaille-
ring van het hoofdgebouw. 

 
Materiaal-/ en 
kleurgebruik 

− kozijnen en boeiboorden (gebroken) wit of overeenkomstig de kleuren van het hoofdgebouw; 

− zijwanden ondoorzichtig en in de kleur van de dakbedekking of een andere gedekte kleur. 
 

Gebiedsgerichte 
criteria 
 

− bovenstaande criteria vormen de basiseisen. In de beschermde stadsgezichten worden in de nota 
aanvullende criteria gegeven. 

 
Dakkapel die zich goed verhoudt binnen het 
dakvlak. 

 
Dakkapellen met eenzelfde dakvoet geven een 
gelijkmatig beeld (referentie). 

 
Een te brede dakkapel die tevens te laag (op de 
dakvoet) op het dak is geplaatst. 
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2.5 Loketcriteria erf- of perceelafscheidingen 

ERF- OF PERCEELAFSCHEIDINGEN 
 

Algemeen bij de beoordeling of het uiterlijk en de plaatsing van de erf- of perceelafscheidingen waarop de aanvraag 
om bouwvergunning betrekking heeft, in strijd is met redelijke eisen van welstand, passen burgemeester 
en wethouders de volgende criteria toe: 
a) voor het bouwwerk is een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 of een gemeentelijke of 

provinciale monumentenverordening vereist en deze is verleend; 
b) het bouwwerk is overeenkomstig een bestaande erf- of perceelafscheiding bij hetzelfde bouwblok of 

bij het ontbreken daarvan bij hetzelfde woningtype in dezelfde straat, die met een positief welstands-
advies is gerealiseerd; 

c) het bouwwerk is overeenkomstig het ontwerp van de architect, die het project ontworpen heeft, waar-
van het bouwplan deel uitmaakt en waarvoor een positief welstandsadvies is gerealiseerd, of 

d) het bouwplan voldoet aan de onderstaande criteria, of; 
e) er is sprake van uitzonderlijke gevallen, waarin onderstaande loketcriteria ontoereikend kunnen zijn. 

B&W kunnen dan op advies van de welstandscommissie afwijken. Er moet dan wel sprake zijn van 
een bijzondere situatie en een bijzondere kwaliteit, die de afwijking rechtvaardigen. De welstands-
commissie beoordeelt dat naar de algemene criteria uit hoofdstuk 5. 

 
CRITERIA 

  
Plaatsing − geplaatst op de erfgrens. 

 
Vorm − in één lijn; 

− geen toogvormen. 
 

Maatvoering − op het voorerf of het openbaar gelegen zijerf voor de voorgevelrooilijn maximaal 2 m. hoog, waarvan 
tenminste de bovenste meter bestaat uit een open constructie; 

− op het zij- en achtererf achter de voorgevelrooilijn maximaal 2 m hoog. 
 

Materiaal-/ en 
kleurgebruik 

− metselwerk overeenkomstig het hoofdgebouw (met eventuele aan- of bijgebouwen); 

− metselwerk gecombineerd met houten delen of metalen roosters horizontaal beëindigd; 

− open gaaswerk met stijlen in een donkergroene kleur zonder puntdraad;  

− houtwerk in donkere kleuren (groen of bruin);  

− geen golf-, beton- of damwandprofielplaten, rietmatten of vlechtschermen. 
 

Gebiedsgerichte 
(loket)criteria 
 

− bovenstaande criteria vormen de basiseisen. In de beschermde stadsgezichten wordt hiervan afge-
weken en worden aanvullende criteria gegeven. 

 
Een goede, overigens vergunningvrije 
erfafscheiding met hagen 

 
Goede erfafscheiding gecombineerd met houten 
delen in een donkere kleurstelling. 

 
Geen erfafscheiding van golfplaat. 
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