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Oplegnotitie nieuw Welstandsbeleid voor de Gemeente Oss 

 

Inleiding  

Het ruimtelijke kwaliteitsbeleid neemt een belangrijke plaats in binnen de gemeente Oss. De gemeente 

zorgt samen met de onafhankelijke deskundigen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, de 

Welstandskamer, de Monumentenkamer en projectontwikkelaars, burgers en architecten voor kwaliteit in 

onder andere stedenbouwkundige plannen en particuliere bouwplannen voordat het plan wordt 

uitgevoerd. Welstandsadvisering is een onderdeel in het proces om een bouwplan in te passen in de 

omgeving. Welstand heeft betrekking op de relatie tussen een bouwwerk en zijn omgeving, maar ook op 

materiaalgebruik en kleur van een bouwwerk. Welstand gaat over het uiterlijk van gebouwen en maakt 

onderdeel uit van het beleid voor bouwen en verbouwen. Welstandstoezicht biedt de overheid de 

mogelijkheid de ruimtelijke kwaliteit te controleren. De welstandsnota verwoordt, beschermt en versterkt 

de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving en het openbaar gebied voor de aspecten 

stedenbouw, cultuurhistorie, architectuur en landschap.  

 

Het huidige Welstandsbeleid 

Het huidige welstandsbeleid bepaalt dat elk bouwplan, elke kleine verbouwing of uitbreiding van een 

woonhuis of bedrijf waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd naar welstand gaat voor advies. 

Aan de hand van de welstandscriteria die in de welstandsnota staan, toetst de Welstandskamer de 

bouwplannen. De huidige wetgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Besluit 

omgevingsrecht) geeft aan dat als een bouwwerk zonder vergunning gebouwd mag worden, er geen 

welstandstoets vooraf plaatsvindt. Deze bouwwerken noemen we dan welstandsvrij. Dat wil niet zeggen 

dat een bouwwerk niet hoeft te voldoen aan redelijke eisen van welstand. Er wordt alleen niet vooraf 

getoetst aan deze welstandseisen. Dat geldt binnen het gehele grondgebied van de gemeente Oss.   

 

Het nieuwe Welstandsbeleid 

Het nieuwe welstandsbeleid zorgt ervoor dat een grote hoeveelheid bouwwerken niet langer naar de 

Welstandskamer hoeft voor een advies. Dat betekent niet dat de welstandscriteria genegeerd kunnen 

worden en dat de ruimtelijke kwaliteit verloren hoeft te gaan. De burger of ondernemer krijgt de vrijheid 

en de verantwoordelijkheid het gebouwde van een goede kwaliteit te voorzien, dat past in en is 

afgestemd met de omgeving. Het is raadzaam om voor zowel vergunningplichtige als vergunningsvrije 

bouwwerken het bouwplan af te stemmen met de buren, omgeving of gemeente alvorens tot uitvoering 

over te gaan om problemen en irritaties achteraf te voorkomen. Bij het opstellen van het nieuwe 

welstandsbeleid is een balans gezocht tussen enerzijds het belang dat een ieder heeft bij een 

aantrekkelijke gebouwde omgeving en de verantwoordelijkheid van de gemeente hierin, en anderzijds de 

wens om de regeldruk te verminderen en burgers en bedrijven ook zelf meer verantwoordelijkheid te 

geven.  

In het nieuwe beleid wordt deze balans uitgewerkt door: 

- het welstandstoezicht te behouden voor de gebieden en voor (delen van) gebouwen die ‘er toe doen’, 

- het versoepelen van het welstandstoezicht in de overige gebieden en  

- de mogelijkheid van het volledig welstandsvrij maken van bestaande en nieuwe locaties van de 

gemeente Oss.  
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Dat leidt tot een nieuwe verdeling van gebieden in welstandsniveaus en tot een nieuwe mate van 

welstandstoezicht binnen deze gebieden.  

Op hoofdlijnen worden de volgende wijzigingen voorgesteld: 

1. Een verdeling van gebieden met welstandsniveau 1 en 2 en de mogelijkheid van het college om (in 

overleg met betrokkenen) gebieden aan te wijzen die volledig welstandsvrij worden;  

2. Kleine bouwwerken en verbouwingen in gebieden met welstandsniveau 2 zijn welstandsvrij, 

met uitzondering van de dakkapel aan de voor- en zijkant, van reclame-uitingen en van de 

zendmasten. Deze mogen onder voorwaarden welstandsvrij gebouwd worden; 

3. Het welstandstoezicht blijft gelden voor: 

- (ver)bouwen in gebieden in welstandsniveau 1 

- het hoofdgebouw in gebieden met welstandsniveau 2 

- bouwwerken in gebieden met welstandsniveau 2 die niet voldoen aan de criteria voor welstandsvrij 

bouwen (dakkapel, reclame, zendmast) 

4. De excessenregeling is van toepassing op de bij punt 3 genoemde gebieden en bouwwerken. 

 

Toelichting op het nieuwe welstandsbeleid 

Ad 1) Nieuwe gebiedsindeling  

Het uitgangspunt voor de nieuwe gebiedsindeling in welstandsniveaus is de huidige welstandsnota en 

huidige wetgeving. Het verschil van de nieuwe gebiedsindeling ten opzichte van de huidige 

gebiedsindeling is dat er in dit voorstel de mogelijkheid geboden wordt om een aantal gebieden volledig 

welstandsvrij te verklaren en de overige gebieden te verdelen in twee welstandsniveaus.  

Welstandsniveau 1 

Voor gebieden met sterk beeldbepalende waarden is het welstandsniveau hoger dan voor een gebied 

zonder beeldbepalende waarden. De gebieden in welstandsniveau 1 zijn de gebieden die ‘er toe doen’ 

vanuit het oogpunt van welstand en zijn zeer bepalend voor het collectieve stadsbeeld. Deze gebieden 

staan op de kaart aangegeven in de kleur rood. Hiertoe behoren: 

- cultuurhistorische gebieden en elementen zoals beschermde stads- en dorpsgezichten; 

- monumenten; 

- Erfdijk en Maasdijk;  

- stad- en dorpscentra en wijkwinkelcentra;  

- bebouwing aan (en gericht op) hoofdroutes,  

- bijzondere (architectonische) ensembles inclusief bouwhistorische waarden en  

- nieuwe ontwikkelingslocaties met een beeldkwaliteitplan.  

Een beeldkwaliteitplan wordt gemaakt voor een nieuwe grootschalige ontwikkeling en bevat 

gebiedscriteria die er op zijn gericht bij de nieuwbouw vast te houden aan het stedenbouwkundige 

ontwerp. Zodra een nieuwbouwproject is afgerond stellen we voor om voor het betreffende gebied het 

welstandsniveau opnieuw te bepalen. Deze actualisatie zal jaarlijks plaatsvinden. Het beeldkwaliteitplan 

komt te vervallen zodra het gebied welstandsvrij wordt verklaard of tot welstandsniveau 2 wordt 

gerekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan ervoor gekozen worden om het beeldkwaliteitplan te 

handhaven.  
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Welstandsniveau 2 

De gebieden met het nieuwe welstandsniveau 2 zijn op kaart aangegeven in de kleur geel en betreffen 

voornamelijk woonwijken, industrieterreinen en het buitengebied.  

Welstandsvrij 

Ten slotte wordt de mogelijkheid geboden om op bepaalde locaties (bestaand gebied én 

nieuwbouwlocaties) volledig welstandsvrij te bouwen. De gemeente kiest ervoor om het welstandsvrij 

maken van een ruimtelijke eenheid in welstandsniveau 2 (wijk, buurt, straat, bedrijventerrein) samen 

met de bewoners en/of ondernemers te doen en het niet van bovenaf op te leggen. Dat betekent dat de 

gemeente in overleg met (toekomstige) bewoners, ondernemers en andere betrokkenen onderzoekt of er 

voldoende draagvlak (meerderheid (51%) van de huishoudens en/of de ondernemers) is om deze 

gebieden aan te wijzen tot volledig welstandsvrij. De gemeente kan een gebied voordragen, maar ook 

iedere bewoner of ondernemer van de gemeente Oss wordt van harte uitgenodigd om zich samen met 

betrokken bewoners en andere ondernemers aan te melden om hun ruimtelijke eenheid welstandsvrij te 

maken. De volgende ontwikkellocaties worden in deze oplegnotitie voorgesteld om tot welstandsvrije 

gebieden aan te wijzen. Deze gebieden worden op de kaart in blauw weergegeven:  

- Delen van Piekenhoef in Berghem:  

Preiveld en de straten Knopkruid, Havikskruid en Speenkruid die allen gelegen zijn ten oosten van 

Barbarakruid.  

- Liesdaal in Maren Kessel 

De kaart zal jaarlijks worden bijgewerkt. Dat betekent dat nieuwe welstandsvrije gebieden, maar ook 

nieuwe ontwikkellocaties met een beeldkwaliteitplan op de kaart worden aangegeven. 

 

Ad 2) Welstandsvrij bouwen 

In de gebieden met welstandsniveau 2 komt er meer vrijheid in bouwen.  

Veel voorkomende kleine bouwwerken en verbouwingen worden welstandsvrij. Hierbij kan gedacht 

worden aan uitbouwen, aanbouwen en bijgebouwen, zoals erkers, garages, schuurtjes. De bouwwerken 

moeten op de grond staan en mogen niet hoger zijn dan 5 meter.  Met de maximale hoogte van 5 meter 

wordt een relatie gelegd met de criteria voor vergunningvrij bouwen. Als er namelijk sprake is van een 

bouwwerk op de grond gelegen in het achtererfgebied, dat niet hoger is dan 5 meter en past binnen de 

bebouwingsvoorschriften van het geldende bestemmingsplan, hoeft er geen vergunning aangevraagd te 

worden. Dan vindt er geen welstandstoets vooraf plaats. Het verschil zit hem in het feit dat er met dit 

wijzigingsvoorstel ook aan de zijkant of aan de voorzijde van het hoofdgebouw welstandsvrij gebouwd 

mag worden. Als er voor de verbouwingen aan zij- of voorkant wel een vergunning nodig is, dan blijft de 

welstandstoets achterwege. 

Bouwwerken die niet geschaard kunnen worden onder aan- of uitbouwen of bijgebouwen en eveneens 

welstandsvrij worden verklaard zijn onder andere een balkon, carport, dakraam, dierenhok, 

erfafscheiding, schutting, kozijnen en gevelpanelen, schilderwerk en ander onderhoud, overkappingen, 

speeltoestellen, voeder- of mestsilo, zonwering, rolhek, luik of rolluik en zonnepanelen.  
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De redenen om genoemde bouwwerken niet langer te toetsen aan redelijke eisen van welstand is niet 

alleen ten behoeve van minder bouwregels, maar ook omdat: 

� Deze bouwwerken altijd ondergeschikt zijn aan een hoofdgebouw. En aan dat hoofdgebouw wordt 

hiermee nauwelijks of geen geweld gedaan. 

� Een hoofdgebouw veel meer de uiterlijke verschijningsvorm bepaalt dan een klein 

(bijbehorend)bouwwerk. 

� Deze bouwwerken worden eerder en/of vaker aangepast of verwijderd. 

 

Hieronder staan afbeeldingen van kleine bouwwerken die in het nieuwe welstandsbeleid welstandsvrij, en 

daarmee zonder welstandstoets vooraf, gebouwd mogen worden.  

Let op: Welstandsvrij is niet hetzelfde als vergunningsvrij; met name aan de voorkant is vaak nog 

wel een omgevingsvergunning nodig. Bovendien moet het bestemmingsplan de bebouwing aan de 

voorzijde toestaan. Een vergunningaanvraag moet voldoen aan het bestemmingsplan (wat mag er waar 

worden gebouwd en in welke omvang?) en aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit en de 

Bouwverordening. Als daaraan is voldaan, kunnen onderstaande voorbeelden zonder welstandstoets 

gebouwd worden.  

 

    

Uitbouw aan voorzijde is welstandsvrij in gebieden met  Welstandsniveau 2 

 

 

   

Overkapping (carport) is welstandsvrij in Welstandsniveau 2 
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Zonnepanelen zijn welstandsvrij in Welstandsniveau 2 

 

 

 

Kozijnen en gevelbeplating zijn welstandsvrij in Welstandsniveau 2 

 

Ad 2b) Welstandsvrij bouwen onder voorwaarden 

In de gebieden met welstandsniveau 2 komt er meer vrijheid in bouwen.  

Bepaalde bouwwerken zoals dakkapellen, reclameuitingen en amateurzendmasten kunnen een sterke 

impact hebben op het aanzien van gebouwen en de samenhang van het straatbeeld. Voor deze 

bouwwerken worden daarom voorwaarden gesteld waarbinnen deze bouwwerken welstandsvrij gebouwd 

of geplaatst mogen worden in gebieden met welstandsniveau 2. Op deze manier wil het college de 

ruimtelijke kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving van de inwoners bewaken en stimuleren. Als het 

bouwplan voor de dakkapel, de reclameuiting of de zendmast niet voldoet aan deze 

welstandsvoorwaarden, dan wordt het voor advies voorgelegd aan de Welstandskamer.  

Dakkapellen 

Enerzijds vormen dakkapellen voor veel burgers een zeer geschikt middel om eenvoudig meer ruimte op 

hun bovenverdieping te creëren. Anderzijds zijn dakkapellen aan de voor- en zijkant erg beeldbepalend 

voor het aanzien van de straat. Daarom worden in dit voorstel voorwaarden gesteld aan de afmetingen 

van deze dakkapellen in gebieden met welstandsniveau 2.  Als de dakkapel voldoet aan deze 

welstandseisen aanvullend met de voorwaarden van het Bor voor vergunningsvrij bouwen aan de 
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voorzijde, dan hoeft er geen vergunning aangevraagd te worden en vindt er geen welstandstoets plaats. 

Wijkt de dakkapel af van de voorwaarden die gesteld worden aan welstand, dan moet er een vergunning 

aangevraagd worden en gaat deze vergunningaanvraag voor advies naar de Welstandskamer. 

De dakkapellen die voldoen aan de volgende eisen kunnen welstandsvrij gebouwd worden: 

a) het is de eerste dakkapel die in het eigen dakvlak geplaatst wordt 

b) voorzien van een plat dak  

c) niet hoger dan 1,50 m gemeten vanaf de voet van de dakkapel 

d) de breedte van de dakkapel is (minder dan) de helft van het dakvlak. 

Door voorwaarden te stellen aan de afmetingen blijft gewaarborgd dat dakkapellen een ondergeschikt 

‘uitsteeksel’ zijn van het dakvlak en niet al te zeer gaan overheersen. Bij een grotere breedte is er minder 

dak dan dakkapel aanwezig, waardoor het dakvlak mogelijk te ernstig wordt verstoord. Bovendien 

bestaat de kans dat de maximale toegestane goothoogte wordt overschreden en daarmee in strijd is met 

het bestemmingsplan en de vergunning niet kan worden afgegeven.  

 

 

  

Beperkte breedte en eenheid zorgt voor  Volledige breedte dakvlak: niet welstandsvrij 

rustig aanzicht: welstandsvrij    

 

 

  

Plat dak: welstandsvrij    Toepassing van kap: niet welstandsvrij 
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Reclame 

Het reclamebeleid wordt aangepast. Een vergunningplichtige reclame-uiting kan zonder 

welstandstoetsing vooraf geplaatst worden in gebieden met welstandsniveau 2 als voldaan is aan een 

aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn bovendien verruimd, met name voor bedrijfsbebouwing, 

buitengebied en bij sportterreinen. Zo gelden de criteria voor de categorie bedrijfsbebouwing in de 

bebouwde kom nu ook voor de bedrijfsterreinen; wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen 

agrarische en niet-agrarische bestemmingen in het buitengebied en worden reclameborden gericht op het 

sportcomplex toegestaan bij alle velden en op de tribunes. Bovendien is gesponsorde reclame bij de 

entree van het sportterrein een mogelijkheid geworden. Echter als de vergunningaanvraag voor de 

reclame-uiting afwijkt van deze welstandsvoorwaarden, dan wordt het bouwplan alsnog voorgelegd aan 

de Welstandskamer. De Welstandskamer toetst aan de criteria genoemd in het reclamebeleid van het 

nieuwe welstandsbeleid van de gemeente Oss. Ten slotte wordt de richtlijn voor reclameuitingen bij 

monumenten en objecten in beschermd stads- en dorpsgezicht opgenomen in de nieuwe welstandsnota. 

 

Zendmasten 

De Wabo schrijft voor dat voor antenne-installaties hoger dan 5 meter een omgevingsvergunning nodig 

is. Een vergunningaanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan, aan welstand en aan het 

Bouwbesluit. In de bestemmingsplannen van de gemeente Oss is meestal bepaald dat bouwwerken in 

achtertuinen niet hoger mogen zijn dan 4 tot 5 meter. De voorschriften van het bestemmingsplan gelden 

echter niet, als een zendamateur een aanvraag doet voor plaatsing van een zendmast hoger dan vijf 

meter. Het bestemmingsplan kan door het recht op vrije meningsuiting geen beperkingen opleggen 

vanwege strijdigheid met het Verdrag van Rome. Wel kunnen volgens dit Verdrag beperkingen worden 

opgelegd in het belang van de openbare orde en/of benadeling van rechten van derden. 

Welstandsaspecten kunnen in deze beoordeling een belangrijke toetsing vormen. Dat is de reden waarom 

zendmasten worden opgenomen in het nieuwe welstandsbeleid. 

In het algemeen bestaat de antenne-installatie van een zendmast uit een bouwwerk in de vorm van een 

stalen buis of vakwerkmast (een zogenaamde antennedrager) waar bovenop een antenne wordt 

geplaatst. In het besluit omgevingsrecht is bepaald, dat het plaatsen van een antenne tot een hoogte van 

maximaal 5 meter of een antenne met antennedrager, die samen kleiner zijn dan 5 meter, vergunningvrij 

is. Een zendamateur kan ervoor kiezen om de antenne-installatie te plaatsen op het dak van de woning 

(bijvoorbeeld antennesprieten) of vrijstaand aan de achterzijde van de woning.  

 

Voor vrijstaande zendmasten in gebieden met welstandsniveau 2 willen wij in deze notitie over gaan tot 

de volgende verruiming om de plaatsing hiervan zonder welstandstoets mogelijk te maken:  

Eén vrijstaande antenne-installatie tot een hoogte van maximaal 20 meter mag aan de achterzijde van 

het hoofdgebouw welstandsvrij geplaatst worden.  

 

Binnen deze maximale hoogte van 20 meter is de veel voorkomende hoogte van de antennedrager van 

15 meter en een vergunningvrije antenne van maximaal 5 meter inbegrepen. Naast de antennedrager en 

de antenne maken ook tuidraden en sprietmasten onderdeel uit van een zendmast. De hoogte van de 

antennedrager en de vergunningvrije antenne kunnen variëren, maar de totale hoogte van de zendmast 

mag niet meer bedragen dan 20 meter om welstandsvrij geplaatst te worden. De aanvrager zal bij de 



  

Bijlage 1 bij Raadsbesluit Oplegnotitie Nieuw welstandsbeleid Oss  9/14 

indiening van de vergunningaanvraag dan volledig inzicht dienen te geven in de uitvoering en de hoogte 

van de antenne-installatie.  

 

Voldoet een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de plaatsing van een zendmast niet aan deze 

welstandscriteria, dan gaat deze aanvraag voor advies naar welstand. De welstandskamer beoordeelt de 

aanvraag dan naar de plaatselijke situatie. Ook een vergunningaanvraag voor een 2e of volgende 

zendmast hoger dan 5 meter zal ter beoordeling worden voorgelegd aan de welstandskamer. Afhankelijk 

van de plaatselijke situatie bekijkt de welstandskamer of de vergunningaanvraag voldoet. Als een 

vergunningplichtige antenne-installatie zonder vergunning is geplaatst, zal via het vergunningentraject 

bekeken worden of legalisering mogelijk is of niet.   

 

Een antenne-installatie die lager is dan 5 meter mag in het algemeen zonder vergunning op het achtererf 

of op/aan het hoofdgebouw worden bevestigd met uitzondering van antenne-installaties op 

gemeentelijke-, provinciale en rijksmonumenten of in beschermede stads- en of dorpszichten. 

Voor vergunningvrije antenne-installaties vindt er vooraf geen welstandsbeoordeling plaats.  

De keuze voor het loslaten van het welstandstoezicht in gebieden met welstandsniveau 2 (met 

uitzondering van het hoofdgebouw) en de welstandsvrije gebieden heeft tot gevolg, dat achteraf de 

uitvoering van de vergunningvrije antenne-installaties alleen in gebieden met welstandsniveau 1 via de 

excessenregeling aan de orde kan worden gesteld.   

   

Ad 3) Welstandstoezicht en toetsingskader 

Welstandseisen lijken subjectief en zijn dat ten dele ook. In de huidige welstandsnota van de gemeente 

Oss is geprobeerd om dit ‘subjectieve’ oordeel objectiever te maken. Dit heeft geleid tot veel criteria 

maar lang niet altijd tot de gewenste objectiviteit. De “waarom” vraag kan altijd gesteld worden. Over 

smaak valt immers te twisten.   

 

In de huidige welstandsnota worden vier soorten criteria onderscheiden: 

- algemene welstandscriteria; 

- kenmerkende waarden (criteria) die voortvloeien uit de karakteristiek van de bebouwingstypen; 

- kenmerkende waarden (criteria) die voortvloeien uit de karakteristiek van de specifieke objecten 

en ensembles; 

- welstandscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen (sneltoetscriteria).  

 

Al deze criteria maken het vaak onduidelijk waarop de welstandskamer een bouwplan precies toetst. Om 

deze beoordeling duidelijker te maken worden in het nieuwe welstandsbeleid de verschillende criteria 

sterk teruggebracht tot een beperkt aantal beoordelingsaspecten. De beoordelingsaspecten zijn specifiek 

voor het geldende welstandsniveau.  
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Tabel Beoordelingsaspecten  

 
Aspectgroepen Beoordelingsaspect welstandsniveau 

1 

welstandsniveau 

2 

welstansniveau 3 

(welstandsvrij) 

  Alle soorten 

verbouwingen en 

bouwwerken 

Hoofdgebouw Alle soorten 

verbouwingen en 

bouwwerken 

 

 

Hoofdaspecten 

situering gebouw    

bouwmassa en vorm 

opbouw gevel 

materiaal (hoofdvlakken) 

kleur (hoofdvlakken) 

     

 

Deelaspecten 

bouwdelen    

indeling gevel 

     

 

Detailaspecten 

materiaal (onderdelen)    

kleur (onderdelen) 

detaillering (onderdelen) 

 

  

 

 

Toelichting tabel 

In het nieuwe welstandsbeleid blijft de mate van welstandstoezicht in welstandsniveau 1 hetzelfde als in 

de huidige welstandsnota. Dat betekent dat bouwplannen in gebieden met welstandsniveau 1 worden 

beoordeeld op alle beoordelingsaspecten: hoofd-, deel- en detailaspecten.  

 

De verandering van het welstandsbeleid vindt plaats in gebieden met welstandsniveau 2. Hier wordt het 

welstandstoezicht in grote mate versoepeld. Aan de ene kant door het welstandsvrij verklaren van de 

veel voorkomende kleine bouwwerken (zie ad 2). Aan de andere kant door een bouwplan voor het 

hoofdgebouw1 alleen nog te beoordelen op de hoofdaspecten. Bij verbouwen of op andere wijze 

aanpassen van het hoofdgebouw moet gedacht worden aan vergroten, uitbreiden en veranderen (kleur, 

materiaal) van de hoofdmassa en van de hoofdvlakken. 

 

In gebieden die welstandsvrij zijn, mag volledig welstandsvrij gebouwd worden; er vindt geen toetsing 

door welstand plaats. 

  

 

                                               
1 Voor het begrip hoofdgebouw is aansluiting gezocht bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, waarbij het 
begrip ‘hoofdgebouw’  is opgenomen in artikel 1, bijlage II Besluit omgevingsrecht. Onder een hoofdgebouw wordt 
verstaan “een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die 
bestemming het belangrijkst is”. In deze oplegnotitie worden een stal en andere (agrarische) bedrijfsgebouwen in het 
buitengebied expliciet toegerekend tot een hoofdgebouw. 

toetsing 

geen toetsing (deregulering) 
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Ad 4) Excessenregeling 

Welstand gaat over het uiterlijk van gebouwen en maakt onderdeel uit van het beleid voor bouwen en 

verbouwen. Welstandstoezicht biedt de overheid de mogelijkheid de ruimtelijke kwaliteit te controleren. 

In het nieuwe beleidsvoornemen versoepelt de gemeente Oss het welstandsbeleid door minder tot geen 

welstandregels meer te stellen aan veel voorkomende kleine bouwwerken. De gemeente Oss vergroot 

daarmee de vrijheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid van haar burgers in het (ver)bouwen en 

in het behouden van de kwaliteit van hun leefomgeving.  

 

Dit betekent niet dat de gemeente Oss haar verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke beeldkwaliteit van 

de leefomgeving van de burgers helemaal loslaat. Zij vindt dat de overheid verantwoordelijk is en blijft 

voor een goede ruimtelijke kwaliteit en dat de overheid daarop kan worden aangesproken. Ook een 

meerderheid in de klankbordgroepen wijst daar op en vindt dat de gemeente een taak heeft om 

uitwassen te voorkomen. De excessenregeling is daarvoor bedoeld. 

 

Wat is een excessenregeling? 

Met een excessenregeling bestaat de mogelijkheid om bij ernstig ongewenste situaties (excessen) te 

kunnen handhaven. Een bestaand bouwwerk mag namelijk nooit ‘in ernstige mate in strijd met redelijke 

eisen van welstand’ zijn, en dat geldt zowel voor het bouwwerk zelf, als voor het bouwwerk in zijn relatie 

tot de omgeving. Deze bepaling, opgenomen in art.12, lid 1 van de Woningwet, is bedoeld om excessen 

op het gebied van welstand tegen te gaan.  

 

De gemeente hanteert bij het toepassen van de excessenregeling het criterium dat er sprake moet zijn 

van een buitensporigheid in het uiterlijk, die ook voor niet-deskundigen duidelijk is en die afbreuk doet 

aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. Vaak heeft dit betrekking op de manier waarop een 

bouwwerk zich -door de gekozen vormgeving- van zijn omgeving ‘afsluit’, het ontkennen of vernietigen 

van architectonische bijzonderheden, armoedig materiaalgebruik, toepassing van felle of contrasterende 

kleuren, te opdringerige reclames of een grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk of gewenst is, 

zoals verwoord in de gebiedsgerichte welstandscriteria. Het uiterlijk van het bouwwerk is dan zodanig 

vormgegeven dat de onwenselijkheid ervan zelfs voor niet-deskundigen duidelijk is. 

 

Waarop is de excessenregeling in de gemeente Oss van toepassing? 

In de inleiding geven wij aan om het welstandstoezicht te behouden voor de gebieden en voor (delen 

van) gebouwen die “er toe doen” en dat het welstandstoezicht in de overige gebieden wordt versoepeld 

en helemaal wordt afgeschaft in de gebieden die welstandsvrij gemaakt worden. Voor de toepassing van 

de excessenregeling is aansluiting gezocht bij dit uitgangspunt. 
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In het nieuwe welstandsbeleid is de excessenregeling alleen van toepassing op:  

- vergunningsplichtige en vergunningsvrije bouwwerken en bouwactiviteiten in gebieden met 

welstandsniveau 1  

- vergunningsplichtige en vergunningsvrije bouwwerken en bouwactiviteiten aan het hoofdgebouw 

binnen gebieden met welstandsniveau 2. 

- vergunningsplichtige bouwwerken in gebieden met welstandsniveau 2 die niet voldoen aan de 

voorwaarden voor welstandsvrij bouwen (dakkapel, reclame, zendmast) 

 

De bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd en waarvoor een 

welstandsadvies vooraf vereist is (en dus niet welstandsvrij zijn), komen in de 

vergunningsverleningsprocedure automatisch voor advies bij de welstandskamer terecht. In het kader 

van de vergunningverlening blijft tevens (welstands)toezicht aanwezig op de uitvoering van de 

bebouwing. Voor de bouwwerken en bouwactiviteiten waarvoor geen omgevingsvergunning hoeft te 

worden aangevraagd, geldt geen verplichting van een voorafgaande welstandstoets. Als de 

vergunningsvrije bouwwerken voldoen aan de gebiedscriteria (inpassing en afstemming met de 

omgeving), dan voldoen deze aan de minimale eisen van welstand en kan er nooit sprake zijn van een 

exces. 

 

Wanneer wordt de excessenregeling toegepast? 

Bij een klacht en/of melding van een bewoner of toezichthouder over bouwwerken of bouwactiviteiten in 

gebieden met welstandsniveau 1, over het hoofdgebouw in welstandsniveau 2, of als genoemde 

bouwwerken in welstandsniveau 2 niet voldoen aan de criteria voor welstandsvrij bouwen.  

 

Als een klacht of melding bij de gemeente binnenkomt, wordt eerst ambtelijk bekeken of er sprake is van 

ernstige strijd met de redelijke eisen van welstand. Als het vermoeden bestaat dat daar sprake van is, 

wordt de welstandskamer om advies gevraagd. Wanneer de welstandskamer op basis van de 

excessenregeling adviseert dat het bouwwerk een exces is en het college kan zich vinden in dit advies, 

besluit het college om de betrokkene aan te schrijven tot het (doen) opheffen van het exces. Dat wil niet 

altijd zeggen dat het gerealiseerde bouwplan geheel moet worden afgebroken, maar wel dat de afwijking 

moet worden opgeheven. Wordt het bouwwerk niet beschouwd als een exces, dan zal de gemeente zich 

samen met de betrokkenen inspannen om de klacht op te lossen.   

 

Hieronder staan enkele voorbeelden afgebeeld∗ waarbij er sprake is van een exces in relatie tot het 

bouwwerk zelf en/of in relatie tot de omgeving. 

 

                                               
∗ (Copyright bij Federatie Welstand, Brabants Dagblad, AD en http://uglybelgianhouses.tumblr.com) 
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De excessenregeling is van toepassing op: 

 

  

Extreem kleurgebruik op een hoofdvlak (gevel)  Omvang en de contrasterende kleur (van de tekst) op het 

van het hoofdgebouw in gebieden met   hoofdvlak (dak) van het hoofdgebouw in gebieden met 

welstandsniveau 1 en 2    welstandsniveau 1 en 2   

 

(Ter verduidelijking: de gemeente handhaaft alleen de gevallen waarvoor vooraf regels zijn gesteld.  

Dus bij een klacht over het kleurgebruik van het hoofdgebouw en/of hoofdvlakken van het hoofdgebouw in een 

welstandsvrije gebied treedt de gemeente niet op) 

 

 

   
Ondeugdelijk materiaalgebruik van een    Ondeugdelijk materiaalgebruik van een  

aanbouw in gebieden met welstandsniveau 1   erfafscheiding in gebieden met welstandsniveau 1 

 

(Ter verduidelijking: de gemeente handhaaft alleen de gevallen waarvoor vooraf regels zijn gesteld. Dus bij een klacht 

over de aanbouw / erfafscheiding in gebieden met welstandsniveau 2 of in gebieden die volledig welstandsvrij zijn, 

treedt de gemeente niet op)   
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Samenvatting Nieuw Welstandsbeleid 

Onderstaande tabel en stroomschema geven de wijzigingen van het welstandsbeleid weer die in 

bovenstaande punten ad1 t/m ad4 zijn toegelicht. In het schema is af te lezen wanneer een bouwplan 

vooraf getoetst wordt aan de welstandscriteria alvorens het bouwwerk gebouwd mag worden. Ook is te 

zien wanneer het bouwplan (eenmaal uitgevoerd en gereedgekomen), achteraf kan worden getoetst aan 

de welstandscriteria via de zgn. excessenregeling.  

 

Gebieden Welstandsniveau 1 Welstandsniveau 2 Welstandsvrij 

Welstandstoezicht  alle bouwwerken hoofdgebouw geen 

Welstandscriteria / toets  hoofd-, deel- en detailaspecten van 

gebiedscriteria en/of algemene 

criteria 

hoofdaspecten van gebiedscriteria 

of algemene criteria  

geen 

Welstandsvrij nee veel voorkomende kleine 

bouwwerken 

alles 

Welstandsvrij onder 

voorwaarden 

nee dakkapel voorzijde, reclame en 

zendmast  

geen 

Excessenregeling  ja hoofdgebouw, dakkapel voorzijde, 

reclame en zendmast  

geen 

 

Schema bouwplantoetsing 

 

 

Welstandsniveau 2 

Welstandsvrij  Welstandsvrij 
onder voorwaarden 

Niet 
welstandsvrij 

Géén Welstandstoets 

voldoet Voldoet niet 

Géén Welstandstoets Wel Welstandstoets 

Veel voorkomende 
kleine bouwwerken 
en verbouwingen 

- dakkapel (voor- 
en zijkant) 

- reclame 
- zendmast 

hoofdgebouw 

Welstandstoets 

Géén excessenregeling Wel excessenregeling 

Bouwplan 

Welstandsniveau 1 Welstandsvrij gebied 

Welstandstoezicht 
Welstandstoets 

excessenregeling 

Géén Welstandstoezicht 
Géén Welstandstoets 

Géén excessenregeling 

Géén excessenregeling Wel excessenregeling 
 


