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HOOFDSTUK 3 SNELTOETSCRITERIA 
 

Sneltoetscriteria 
 

Licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken zijn niet in strijd met redelijke eisen van de welstand als 

aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Wanneer hier niet aan wordt voldaan of er is sprake 

van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepasbaarheid van de sneltoetscriteria wordt de 

bouwaanvraag voor advies aan de welstandscommissie voorgelegd. 

 

In geval van een beschermd monument of een beschermd stadsgezicht zal altijd de 

welstandscommissie om advies worden gevraagd. 

 

Kaart: Beschermde stadsgezichten 
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S01. Aan- en uitbouwen  

 

Een aan- of uitbouw is een grondgebonden toevoeging van één bouwlaag aan een gevel van een 

gebouw. Een aan- of uitbouw aan een gevel die grenst een openbare straat of openbaar groen is altijd 

van invloed op het straatbeeld. Deze aan- en uitbouwen zullen dan ook altijd aan de 

welstandscommissie worden voorgelegd.  

 

De gemeente streeft naar een herhaling van gelijkvormige exemplaren die passen bij het karakter van 

de straat en gebouwen. De aan- of uitbouw is qua volume en uitstraling ondergeschikt aan het 

hoofdgebouw. Het silhouet van het oorspronkelijke gebouw of bouwblok dient zichtbaar te blijven.  

 

Criteria  Voldoet Voldoet 

niet 

Algemeen   

Geen secundaire aan- of uitbouw (bijvoorbeeld een aanbouw aan een aanbouw)    

Plaatsing en aantal   

De afstand van de aan- of uitbouw tot de gevel die grenst aan een openbare 

straat of openbaar groen, bedraagt minimaal 1 m 

  

Er is geen andere aan- of uitbouw op de betreffende gevel aanwezig.    

De afstand van de aan- of uitbouw aan de zijgevel tot de zijerfgrens is minimaal 

1 m 

  

Bij een hoekaanbouw sluiten de achter- en zijaanbouw op elkaar aan.    

Maatvoering   

De hoogte is niet groter dan de eerste bouwlaag of de vloer van de eerste 

verdieping van het hoofdgebouw.  

  

De diepte bedraagt maximaal 3 m uit de oorspronkelijke gevel van het 

hoofdgebouw.  

  

Maximaal 50% van het oppervlakte van het oorspronkelijk zijerf  is bebouwd   

De breedte is maximaal 100% van de breedte van de oorspronkelijke voor- of 

achtergevel van het hoofdgebouw. 

  

Vormgeving   

Vormgegeven in één bouwlaag met een rechthoekige plattegrond   

Platte afdekking of een kap met een gelijke dakvorm, dakhelling en nokrichting 

als het hoofdgebouw.  

  

Geen doorgetrokken dakvlak van het hoofdgebouw over de aan- of uitbouw.    

Materiaal en kleur   

Qua detaillering, kleur- en materiaalgebruik vergelijkbaar met het 

hoofdgebouw.  
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S02 Bijgebouwen en overkappingen  
 

Een bijgebouw of overkapping is een grondgebonden gebouw in één bouwlaag. Een bijgebouw staat 

los op het erf van het hoofdgebouw. Een bijgebouw of overkapping op het voorerf  is altijd van 

invloed op het straatbeeld en zal dan ook altijd aan de welstandscommissie worden voorgelegd. Dit 

gebeurt ook met bijgebouwen of overkappingen die contrasteren met het hoofdgebouw. 

 

Criteria  Voldoet Voldoet 

niet 

Algemeen   

Geen overkapping aan een reeds bestaande aan-, uitbouw of bijgebouw   

Plaatsing en aantal   

De afstand van een bijgebouw of overkapping tot de gevel die grenst aan een 

openbare straat of openbaar groen, bedraagt minimaal 1 m 

  

De afstand tot de erfgrens is minimaal 1 m, tenzij het bijgebouw qua 

materialisatie is geïntegreerd in de erfafscheiding 

  

De afstand van het bijgebouw tot de gevels van het hoofdgebouw is niet meer 

dan 2 m. 

  

Niet meer dan twee bijgebouwen en/of overkappingen op het gehele erf    

Geen bijgebouw of overkapping op het voorerf   

Toepassing kap alleen aan de achterkant (zie ‘begrippen’)   

Maatvoering   

De hoogte van een bijgebouw of overkapping is maximaal 3 m   

Bij toepassing van een kap is de goothoogte maximaal 3 m en de nokhoogte 

maximaal 5 m 

  

In totaal is maximaal 50% van het oorspronkelijk voor-, achter-, of zijerf 

bebouwd  

  

De oppervlakte van een bijgebouw of overkapping aan de voorkant is maximaal 

10 m², aan de achterkant maximaal 30 m² (zie ‘begrippen’) 

  

Vormgeving   

Vormgegeven in één bouwlaag met een rechthoekige plattegrond    

De overkapping met maximaal twee zijden tegen de gevels van het 

hoofdgebouw 

  

De overkapping is minimaal aan twee zijden open   

Aan de voorkant platte afdekking of aan de achterkant een kap met een gelijke 

dakvorm, dakhelling en nokrichting als het hoofdgebouw. (zie ‘begrippen’) 

  

Materiaal en kleur   

Qua detaillering, kleur- en materiaalgebruik vergelijkbaar met het 

hoofdgebouw.  

  

 

 

S03 Kozijnen en gevelwijzigingen  

 

Van een kozijn- of gevelwijziging is sprake bij het veranderen of verplaatsen van een kozijn, 

kozijnvulling, luik of gevelpaneel.   

Wijzigingen aan de voorgevel zullen aan de welstandscommissie worden voorgelegd. 

 

 

Criteria  Voldoet Voldoet 

niet 

Maatvoering   

De oorspronkelijke maatvoering kozijn en ramen blijft behouden   

De diepte van de negge is gelijk aan de bestaande situatie    

De oorspronkelijke profielafmetingen van het kozijn en/of raamhout blijven   
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behouden 

Vormgeving   

Verticale of horizontale indeling van gevel handhaven   

De hoofdindeling komt overeen met de oorspronkelijke indeling    

De indeling van het raamhout blijft behouden    

Geen blindering van gevelopeningen met panelen of schilderwerk   

Materiaal en kleur   

Qua detaillering, kleur- en materiaalgebruik gelijk aan het hoofdgebouw.    

Stalen kozijnen of raamhout: in staal of vervangen door aluminium   

 

 

S04 Dakkapellen  
 

Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap. Dakkapellen moeten een ondergeschikte  

toevoeging zijn aan het dakvlak.  Bij meerdere dakkapellen op één doorgaand dakvlak streeft de 

gemeente naar uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn. 

 

 

Criteria  Voldoet Voldoet 

niet 

Algemeen   

Aan de voorkant niet op een bijgebouw, aan- of uitbouw    

Plaatsing en aantal   

Bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok regelmatige rangschikking op 

horizontale lijn, dus niet boven elkaar gerangschikt  

  

Aan de voorkant minimaal 1 m en aan de achterkant minimaal 0.50 m dakvlak 

rondom de dakkapel, afstand tot zijkant gemeten aan de bovenzijde van de 

dakkapel 

  

Aan de voorkant niet meer dan één dakkapel per woning op het betreffende 

dakvlak  

  

Bij meerdere dakkapellen/dakkapellen aan de achterkant een tussenruimte van 

minimaal 1 meter 

  

Maatvoering   

De hoogte maximaal 50% van de in het verticale vlak geprojecteerde hoogte 

van het dakvlak met een maximum van 1.30 m aan de voorkant en 1,50 m aan 

de achterkant, gemeten vanaf voet dakkapel tot bovenzijde boeiboord of 

daktrim. 

  

De breedte aan de voorkant in totaal maximaal 30% van de breedte van het 

dakvlak gemeten tussen midden woningscheidende bouwmuren of eindgevels 

met een maximum van 2 m. gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel. 

  

Vormgeving   

Plat afgedekt. Bij een dakhelling groter dan 45º aan de achterkant is een 

aangekapte dakkapel met een minimale dakhelling van 25º toegestaan.  

  

Materiaal en kleur   

Qua detaillering, kleur- en materiaalgebruik gelijk aan gevels, kozijnen en 

profielen hoofdgebouw.  

  

Voorvlak grotendeels gevuld met glas, beperkte toepassing van dichte panelen   

Aanvullende criteria voor dakkapellen per kapvorm hoofdgebouw   

Zadeldak: geen kapel op een zadeldak met een helling minder dan 30º   

Wolfseind: geen kapel op wolfseind   

Mansardedak: een daktoevoeging is toegestaan in het onderste deel van het 

dakvlak. De bovenaansluiting van het dakvlak vindt plaats op de knik van het 

dakvlak 
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S05 Erfafscheidingen 

 

Een erfafscheiding is een bouwwerk, bedoeld om het erf af te bakenen van een buurerf of van de 

openbare weg. Erfafscheidingen aan de openbare weg zijn van grote invloed op de openbare ruimte. 

De gemeente streeft ernaar een rommelige indruk door een te grote  verscheidenheid aan 

erfafscheidingen te voorkomen. Een erfafscheiding binnen beschermd stadsgezicht aan de achterkant 

worden niet aan de welstandscommissie voorgelegd, behalve bij twijfel. 

 

 

Criteria  Voldoet Voldoet 

niet 

Maatvoering   

Erfafscheiding voor de voorgevelrooilijn: hoogte is maximaal 1 m    

Erfafscheiding achter de voorgevelrooilijn: hoogte is maximaal 2 m   

Materiaal en kleur   

In geval van hoofdgebouw in metselwerk, dan metselwerk erfafscheiding 

conform hoofdgebouw 

  

 

 

S06 Dakramen  

 

Een dakraam is een raam aangebracht in het dakvlak, waarbij de hoofdvorm van het dakvlak behouden 

blijft en dakbedekking rondom aanwezig is. Dakramen moeten een ondergeschikte toevoeging zijn aan 

het dakvlak. Een dakraam aan de achterkant binnen beschermd stadsgezicht of op/aan een monument 

wordt alleen bij twijfel aan de welstandscommissie voorgelegd. 

 

 

Criteria  Voldoet Voldoet 

niet 

Plaatsing en aantal   

Bij meerdere dakramen in hetzelfde bouwblok regelmatige rangschikking op 

horizontale lijn, dus in beginsel niet boven elkaar gerangschikt 

  

Minimaal 0,50 m dakvlak rondom het dakraam, afstand tot zijkant gemeten aan de 

bovenzijde van het dakraam 

  

Bij meerdere dakramen een tussenruimte van minimaal 0,50 m    

Maximaal twee dakramen op voordakvlak en vier ramen op achter- en zijdakvlak.   

Maatvoering   

Oppervlakte maximaal 1,50 m² per dakraam    

Bij meerdere dakramen identieke maatvoering aanhouden   

Materiaal en kleur   

Geen aan het hoofdgebouw contrasterend kleurgebruik    
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S07 Zonnepanelen en -collectoren  
 

Een zonnecollector dient voor energieopwekking en een zonnecollector voor warmteopwekking. De 

toepassing van zonnecollectoren is welstandsvrij, behalve bij beschermde stads- en dorpsgezichten, op 

monumenten. Indien op het dakvlak dakramen of –kapellen aanwezig zijn wordt het plan aan de 

welstandscommissie voorgelegd. 

 

 

Criteria  Voldoet Voldoet 

niet 

Plaatsing en aantal   

Bij meerdere panelen/collectoren is er sprake van een regelmatige 

rangschikking op horizontale of verticale lijn in een bepaalde ordening 

  

Op schuine daken: geheel binnen het dakvlak en de hellingshoek gelijk aan de 

hellingshoek van het dakvlak  

  

Op platte daken: het geheel is gelegen binnen een hoek van 15º vanaf de 

dakrand 

  

Materiaal en kleur   

De kleur overeenkomstig met het achterliggende dakvlak of anders zwart, 

antraciet of donker grijs  

  

 

 

S08  Spriet-, staaf- en schotelantennes  
 

Het gaat hier om antennes die van wezenlijk belang zijn voor het kunnen zenden en/of ontvangen van 

radio-, televisie- en andere communicatiesignalen. Onder spriet- of staafantennemast worden niet 

begrepen calamiteitensirenes en antenne-installaties ten behoeve van mobiele telefonie.  

 

De gemeente streeft naar plaatsing van antennes achter het hoofdgebouw, in ieder geval onzichtbaar 

vanaf de weg of openbaar groen. 

 

 

Criteria  Voldoet Voldoet 

niet 

Plaatsing en aantal   

Antennes achter de voorgevelrooilijn geplaatst   

Bij gestapelde woningbouw op het platte dak    

Bij gestapelde woningbouw op of aan het balkon geplaatst binnen het verticale 

en horizontale vlak van het balkon en niet aan de gevel of kozijn 

  

Maximaal één spriet-, staaf- of schotelantenne aan, op of bij een woning/pand   

Maatvoering   

hoogte spriet- of staafantenne bij plaatsing aan gevel binnen bijzondere 

beeldbepalende gebieden zoals een dorpskern of centrumgebied maximaal 3.00 

m. vanaf het snijpunt met het aangrenzende dakvlak 

  

hoogte spriet- of staafantenne bij plaatsing aan gevel binnen overige gebieden 

zoals een bedrijventerrein , sportcomplex of woonwijk maximaal 5.00 m. vanaf 

het snijpunt met het aangrenzende dakvlak 

  

Hoogte schotelantenne maximaal 3 m gemeten vanaf de voet van de 

antenne(drager) 

  

Doorsned schotel maximaal 2 m   

Vormgeving   

Antenne en bijbehorende voorzieningen als één geheel vormgegeven   

Zo onzichtbaar mogelijk vanaf weg of openbaar groen    

Geperforeerde schotel    
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Materiaal en kleur   

Qua detaillering, kleur- en materiaalgebruik onopvallend, geen contrasterende 

kleuren maar antraciet of donkergrijs 

  

 

 

S09 Rolhekken, luiken en rolluiken  

 

Rolhekken, luiken en rolluiken zijn voorzieningen om ruiten van gebouwen tegen inbraak en 

vandalisme te beschermen.  

Voor woningen is het toepassen van rolhekken, luiken en rolluiken vergunningvrij gesteld.  

 

 

Criteria  Voldoet Voldoet 

niet 

Plaatsing en aantal   

Voor minimaal 80% bestaand uit glasheldere doorkijkopeningen   

Materiaal en kleur   

Kleuren harmoniëren met gevel    

 

 

S10 Reclame  
 

Onderscheid naar gebieden 

Welstandstoetsing bij reclame maakt onderscheid tussen gebieden. De indeling in gebieden is als 

volgt: 

- I. Beschermde stadsgezichten en gebieden met bijzondere waarde  

- II. Overige gebieden 

- II-1. Bedrijfsterreinen 

- II-2. Bedrijfspanden in woon- of gemengde gebieden 

- II-3. Aanrijroutes  

In beschermde stadsgezichten en gebieden met bijzondere waarde dient reclame optimaal afgestemd te 

zijn op het stadsbeeld en de architectuur van de individuele panden, waarbij bestaande architectuur 

met een gaaf en compleet karakter in het algemeen slechts beperkte toevoegingen verdraagt. De 

afmetingen en hoeveelheid van reclames zijn in deze gebieden daarom beperkt.  

In de overige delen van de stad gelden ruimere normen. De afmetingeisen van de reclames zijn ruimer 

dan in de beschermde stadsgezichten en ook de eisen t.a.v. de hoeveelheid en de verschijningsvormen 

zijn er ruimer. De maximale afmetingen zijn gerelateerd aan de grootte van het gebouw. In de overige 

gebieden zijn lichtbakken en borden toegestaan. 

Een toelichting bij de gebruikte definities is terug te vinden in de begrippenlijst 

 

Criteria  Voldoet Voldoet 

niet 

Algemeen geldende toetsingscriteria (voor alle gebieden):   

De vormgeving van de reclame moet het gebouw in architectonische zin 

respecteren 

  

In parken en groene buitengebieden zal in de regel geen reclame worden 

toegestaan. Reclame op besloten sportterreinen is wel toegestaan, indien deze 

zich beperkt tot en gericht is op het sportterrein zelf en niet zichtbaar is vanaf de 

openbare weg. 

  

Reclame op straatmeubilair is toegestaan als geïntegreerd onderdeel van 

bijvoorbeeld de abri’s en mupi’s alsmede op daar voor ontwikkelde plakzuilen 

en andere daartoe aangewezen objecten. 

  

Reclames met een verwijzing, geen pijl zijnde, ( maximaal 10% van het 

oppervlak) zijn toegestaan mits het zicht op functionele informatie zoals 

  



22 

Welstandsnota 2008 Op weg naar vereenvoudigde welstand gemeente Groningen 5.751.ROEZ 

ANWB-borden, straatnamen en huisnummers hierdoor niet wordt weggenomen 

of wordt gehinderd. 

       - Wisselframes   

Geen maximum aantal wisselframes in de stad   

Minimale afstand tussen de wisselframes bedraagt 30cm   

Minimale randafstand vanaf hoek muur naar de wisselframes = 50cm   

Minimale hoogte vanaf maaiveld= 50cm   

Maximale hoogte vanaf maaiveld = 200cm   

Maximaal 1 rij wisselframes per object   

Geen wisselframes op bijzonder vormgegeven objecten   

Geen wisselframes in gebieden die behoren tot het beschermde stadsgezicht   

Gebiedsgerichte criteria   

1. Beschermde stadsgezichten en gebieden met bijzondere waarde 
m.u.v. de Grote Markt, de Vismarkt, Westerhaven, Ged. Kattendiep en het 

Ged. Zuiderdiep. 

  

       - Gevelreclame   

Algemeen geldende toetsingscriteria   

Niet op woningen en woongebouwen   

Situering van reclame op een hoogte op tenminste 2,25 meter van de grond 

en onder de dorpel van de ramen van de eerste verdieping 

  

De aanvraag betreft maximaal twee van de drie onderstaande reclames:  

Enkelzijdige, plat op de voorgevel aangebracht reclame, in de vorm van een 

eenzijdige, los op de gevel aangebrachte, horizontale belettering, of een 

aaneengesloten schrijfletter, met een maximale hoogte van 45 centimeter en 

met een maximale lengte van 75% van de gevelbreedte.  

Dubbelzijdige lichtreclame, haaks op de gevel aangebracht, maximale 

afmetingen van 90 x 90 cm, op dezelfde hoogte als de losse belettering 

geplaatst. 

Een banier, niet groter dan 2 m². 

  

Videowalls en videoscreens: naar welstandscommissie   

      - Buitenreclame   

Voldoet aan de algemeen geldende toetsingscriteria   

Geen billboards toegestaan   

Binnen de diepenring: geen lichtmastreclame toegestaan   

Spandoeken die langer dan 2 weken worden opgehangen zijn niet toegestaan   

2. Bedrijfsterreinen   

       - Gevelreclame   

Algemeen geldende toetsingscriteria   

Enkelzijdige reclame plat op de naar de openbare weg gekeerde gevel(s) 

aangebracht: maximaal 15% van de oppervlakte van de gevel 

  

Enkelzijdige reclame boven de voorgevel aangebracht: hoogte maximaal 20% 

van de hoogte voorgevel 

  

Dubbelzijdige lichtreclame: de hoogte van de gevel x 1 meter.   

       - Buitenreclame   

Algemeen geldende toetsingscriteria   

Losse naamborden (reclamezuilen): per bedrijf is 1 toegestaan.  

Gebouwen tot 5 m hoog: maximaal 2.50 m hoog en 0.65 m breed/diep  

Gebouwen van 5 tot 10 m hoog: maximaal 4 m hoog en 1 m breed/diep 

gebouwen hoger dan 10 meter: maximaal 5 m hoog en 1,5 m breed/diep 

  

Reclamemasten: Enkel toegestaan bij hoofdontsluiting van grotere  

Bedrijfsterreinen.  
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3. Panden in woon- of gemengde gebieden   

       - Gevelreclame   

Algemeen geldende toetsingscriteria   

Enkelzijdige reclame plat op de voorgevel aangebracht  

in de vorm van belettering, lichtbakken of borden  

maximale hoogte 65 centimeter  

maximale lengte is 75% van de gevelbreedte met een maximum lengte van 

15 meter  

dubbelzijdige lichtreclame haaks op de gevel aangebracht: maximaal 90 x 90 

cm en op dezelfde hoogte als de losse belettering geplaatst 

  

een reclame uitgevoerd in losse, open belettering, van overeenkomstige 

afmetingen, op de dakrand is toegestaan 

  

 

 

S11 Gebruik van walkanten 
 

Het gebruik van walkanten komt in het algemeen voor bij ligplaatsen voor woonschepen. Ten aanzien 

van het gebruik zijn in verschillende documenten criteria geformuleerd. Op bestemmingsplanniveau 

zijn er twee bronnen van criteria: het facetbestemmingsplan UVOV (Uniforme voorschriften openbaar 

vaarwater) en gebiedsgerichte bestemmingsplannen waarin voorschriften uit UVOV zijn ingebed. 

Een gebruikersovereenkomst voor bewoners van woonschepen is in voorbereiding. Ten aanzien van 

welstand kan wat betreft bouwvergunningplichtige bouwwerken voorlopig op hoofdlijnen volstaan 

worden met onderstaande criteria. Afhankelijk van de definitieve inhoud van de 

gebruikersovereenkomst zullen de criteria bij een evaluatie worden aangepast.  

 

Criteria  Voldoet Voldoet 

niet 

Groen karakter van de walkant blijft behouden of wordt versterkt.   

Zichtrelatie met het water blijft behouden of wordt versterkt. Dichtzetten wordt 

beschouwd als een exces 

  

Per kanaalvak eenduidig vormgegeven bergingen en/of erfafscheidingen   

 


