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Raadsvoorstel   Modern welstandsbeleid  
 

Inleiding 

Eindhoven heeft de laatste jaren een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Eindhoven 

streeft als centrumstad van de Brainportregio naar een hoogwaardig vestigingsklimaat. 

Bij deze ambitie speelt de belevingswaarde van de stad een belangrijke rol. Het 

welstandsbeleid is één van de instrumenten om een goede omgevingskwaliteit te 

stimuleren. We hebben als gemeente de mogelijkheid om lokale welstandscriteria vast te 

stellen, maar ook om helemaal geen welstandstoetsing te doen. Voorstellen om 

Eindhoven volledig welstandvrij te maken hebben in het verleden geen raadsmeerder-

heid gekregen. Wel is er een aantal pilot-gebieden waar we hebben geëxperimenteerd 

met welstandsvrij bouwen. Momenteel zijn gebieden binnen Blixembosch Noordoost en 

Landhof nog steeds welstandsvrij. 

 

Eind 2013 hebben B&W in lijn met het plan van aanpak “Nieuwe ruimte 2013” en de 

geformuleerde uitgangspunten lokaal ruimtelijk beleid (12R5066) een voorstel om het 

welstandsbeleid te moderniseren vrijgegeven voor inspraak en samenspraak met 

belanghebbenden (14R5710). Uitgangspunten waren: 

b welstandsvrij, tenzij… belanghebbenden en/of bestuur anders beslissen; en 

b een excessenregeling voor de hele stad.   

Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de inspraak en samenspraak over deze 

uitgangspunten. Na deze consultatiesessies met partijen in de stad (deskundigen en 

belangengroepen, vertegenwoordigers van bewonersgroepen en professionele partijen 

in de bouw en vastgoedsector) kunnen we concluderen dat: 

b ruimtelijke kwaliteit door allen belangrijk wordt gevonden;  

b wijkbewoners en deskundigen vóór (een vorm van) welstand zijn; 

b ontwikkelaars en beheerders een grotere rol voor zichzelf zien; 

b men open staat voor experimenten. 

Op basis hiervan hebben de externe adviseurs Flip ten Cate en Eisse Kalk een 

adviesrapport aan B&W opgesteld: “Inwonersparticipatie bij Omgevingskwaliteit” (zie 

bijlage) met aanbevelingen voor modern welstandsbeleid. De hoofdlijn die daaruit naar 

voren komt is gericht op sturing en regie waar dat voor de stad en het algemeen belang 

belangrijk is, met de mogelijkheid tot burgerwelstand in bepaalde gebieden en loslaten 

waar het kan. 

 

De nadruk ligt bij deze modernisering op de gebiedsgerichte aanpak en de eigen 

verantwoordelijkheid voor burgers voor de eigen woonomgeving. In het onderstaande 

voorstel is gezocht naar een combinatie van de verantwoordelijkheid voor het algemeen 
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belang (collectieve ruimten en cultuurhistorische waarden) door de overheid en de 

mogelijkheid om inwoners eigen verantwoordelijkheid te geven voor hun woon- en 

werkomgeving. Het zou een vorm van burgerwelstand genoemd kunnen worden, omdat 

niet meer het ambtelijk apparaat of de politiek de welstandscriteria bepalen, maar de 

betrokkenen zelf.  

 

 Wettelijke taak 

 De Woningwet vraagt gemeenten om inzichtelijk te maken hoe ze omgaan met beleid 

ten aanzien van welstand 

 Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college 

 Uitwerking van plan van aanpak "Nieuwe ruimte 2013" 

Doelstelling 

Actualisatie van het welstandsbeleid op gebiedsgerichte wijze met ruimte voor 

burgerinitiatieven. 

Voorstel 

1.  Het welstandsbeleid geleidelijk te moderniseren op basis van de volgende 

uitgangspunten: 

- welstandstoezicht handhaven in gebieden met stedelijk belang qua functie of 

karakteristieke en/of cultuurhistorische identiteit (centrumgebied, oude radialen 

en beschermde stads- en dorpsgezichten); 

- in samenspraak met de stad komen tot diverse gebieden, waar verschillende 

nieuwe vormen van (burger)welstand uitgeprobeerd zullen worden, zoals 

welstandsvrij, regie door vaste partners, regie door buurten en wijken; 

- de commissie ruimtelijke kwaliteit als onafhankelijk adviesorgaan behouden voor 

de toetsing van bouwplannen aan de geldende welstandscriteria; 

- mogelijkheid tot inzetten van een (gebied)supervisor voor welstandtoetsing. 

2.  Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven te starten om 

samen met de stad te komen tot de eerste uitrol van het modern welstandsbeleid. 

3. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven op basis van de 

resultaten met de eerste gebieden de verdere uitrol van het modern welstandsbeleid 

vorm te geven en jaarlijks de raad te informeren over de voortgang; 

4.  Het college van burgemeester en wethouders opdracht geven om een nieuwe 

commissie ruimtelijke kwaliteit te werven met een kleinere formatie van 6 leden. 

Argumenten 

1.1 Gebieden met stedelijk belang willen we beschermen, maar ook ruimte geven voor 

de verdere ontwikkeling van Brainport en het daarmee samenhangende hoogwaardige 

vestigingsklimaat. 

Eindhoven heeft een grote aantrekkingskracht en blijft groeien. We willen deze groei 

faciliteren, zonder hiermee de omgevingskwaliteit geweld aan te doen. Met het 

handhaven van welstandstoezicht nemen we als gemeente zelf de verantwoordelijkheid 

voor de kwaliteitsborging van deze belangrijke gebieden. Hierdoor blijft ook ruimte voor 

innovatieve architectonische hoogstandjes, die passen binnen Eindhoven als stad van 

technologie, kennis en design.  
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1.2 De overheid hoort een goede rentmeester te zijn voor cultuurhistorische waarden, 

mede in het belang van duurzame verstedelijking. 

De borging van de ruimtelijke kwaliteit van het openbare gebied is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van overheid en burgers. De verdeling van deze verantwoordelijk-

heid en de vrijheid daarin, wordt bepaald door het onderscheid in het individuele 

respectievelijk collectieve belang en de status van het gebied. 

Het centrumgebied, de radialen en de beschermde stads- en dorpsgezichten zijn 

gebieden met een collectieve openbare ruimten die vanuit hun functie of vanuit hun 

karakteristieke eigenheid voor de identiteit van Eindhoven van onderscheidend belang 

zijn. Voor de omgevingskwaliteit in deze gebieden, die zo bepalend zijn voor het beeld 

van Eindhoven, blijft de gemeente zelf verantwoordelijk.  

 

1.3 Bewoners/partners kunnen hun eigen verantwoordelijkheid nemen over hun 

woonomgeving. 

In veel buurten weten de bewoners zelf precies de omgevingskwaliteit van hun buurt te 

duiden en aan te geven aan welke specifieke kwaliteiten hun omgeving zou moeten 

blijven voldoen. Dit geldt ook voor vaste partners in de stad (bijv. woningcorporaties, 

TU/e, HTCE). Bewoners/partners wordt de gelegenheid geboden om hier zelf regie te 

nemen voor de omgevingskwaliteit van hun eigen woonomgeving.  

Dat is een andere positie van het welstandbeleid dan tot dusver, omdat de spelregels 

immers niet meer door de overheid worden opgelegd, maar juist vanuit de buurten zijn 

ontwikkeld, waarbij de overheid faciliterend optreedt en het idee van samenspraak 

inhoudelijk kan worden uitgedragen. De toetsing  kan door partijen zelf (Bewoners of 

vaste partners) worden uitgevoerd, maar ook door een onafhankelijk commissie of 

supervisor worden gedaan, maar die is dus gebonden aan de door de bewoners 

opgestelde criteria. 

Voor de begrenzing van buurten wordt gekeken naar architectonisch en 

stedebouwkundig samenhangende gebieden. 

 

1.4 De commissie ruimtelijke kwaliteit is door de gemeenteraad ingesteld met het doel 

onafhankelijk advies te geven betreffende de omgevingskwaliteit. 

De toetsing op de aldus vastgestelde criteria is het best op zijn plaats bij een 

onafhankelijke commissie. De gemeenteraad heeft hiervoor in 2007 besloten tot het 

instellen van een commissie ruimtelijke kwaliteit, waarin naast het welstandstoezicht ook 

de monumentenzorg een plaats kreeg. Daarnaast werd aan de commissie ook het 

adviesrecht over bestemmingsplannen, en ruimtelijke ontwikkelingen van de bebouwde 

en niet bebouwde omgeving, zoals de openbare ruimte, toegekend.  

 

1.5 Een (gebied)supervisor kan in specifieke gebieden de rol van de commissie 

ruimtelijke kwaliteit overnemen. 

Voor nader aan te wijzen gebieden met een stedelijk belang kan een supervisor worden 

aangewezen. In enkele gebieden is al een supervisor actief (o.a. Strijp S). 

 

2.1 De keuze voor een nieuwe vorm van modern welstand in gebieden moet vanuit de 

buurten/partners zelf komen.  

De wens om op een andere wijze invulling te geven aan welstand moet vanuit de 

bewoners/partners zelf komen. Hier moet in samenspraak met buurten of organisaties 
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toe gekomen worden. Op deze wijze geven we buurten de kans om zich te melden en 

wordt het niet van bovenaf opgelegd. 

 

2.2 Bewoners/partners en gemeente zullen het moderne welstand met buurtgerichte 

welstandscriteria gebiedsgericht en gefaseerd uitrollen. 

Het tempo van de uitrol is afhankelijk van de personele capaciteit. Hierbij kan bij de 

verdere uitrol gebruik gemaakt worden van succes en leerpunten met betrekking tot het 

overdragen van verantwoordelijkheid over de omgevingskwaliteit uit de eerste 

uitrolgebieden.  

Voor de invulling en vorm van het welstandstoezicht wordt met buurten/partners die zich 

melden ruimte en tijd gegeven om te formuleren welke kwaliteiten van hun buurt zij 

belangrijk achten in buurtgerichte welstandscriteria. Deze criteria moeten concreet 

houvast bieden bij de beoordeling van nieuwe bouw- en inrichtings-initiatieven. 

Daar waar welstandscriteria en/of welstandstoezicht in gebieden of met specifieke 

partners gereed zijn, zullen deze aan het college van burgemeester en wethouders 

voorgesteld worden. 

 

3.1 Modern welstandsbeleid is een groeimodel 

Het moderne welstandsbeleid is dynamisch en vraaggericht. Elk jaar zal worden 

aangegeven of er wijzigingen of toevoegingen zijn op basis van aanvragen door 

bewoners of partners in de stad en de verdere uitrol van modern welstand.  

 

4.1 De wettelijke zittingstermijn van de huidige leden van de commissie ruimtelijke 

kwaliteit is verstreken. 

De zittingsduur voor de welstandscommissie is in artikel 12b, lid 4 van de Woningwet 

vastgesteld op drie jaar. Deze wettelijke termijn mag eenmaal verlengd worden met drie 

jaar. Voor alle 9 leden van de commissie is deze termijn verstreken. 

 

4.2 Het modern welstand moet leiden tot een kleinere rol voor de commissie ruimtelijke 

kwaliteit. 

Door een deel van de werkzaamheden en rol van de commissie bij bewoners, partners 

in de stad of een (gebied)supervisor te leggen, zal minder capaciteit van de commissie 

worden gevraagd. In de toekomst moet het werk van de commissie met 6 in plaats van 9 

leden uitgevoerd kunnen worden. Een zogenaamd burgerlid zal deel uit blijven maken 

van deze commissie. 

Kanttekeningen 

Het voorstel is een procesvoorstel waar geen kanttekeningen aan verbonden zijn. 

Kosten 

Uitgangspunt is dat het tot stand komen van het nieuwe beleid binnen het bestaande 

budget zal worden uitgevoerd. 

Communicatie 

Het besluit zal door middel van een persbericht kenbaar gemaakt worden. Daarnaast 

informeren we de personen die tijdens het voortraject hebben meegedacht in het proces. 

Bij vaststelling van dit voorstel starten we een communicatietraject op, zodat 
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georganiseerde buurtbewoners zich kunnen melden voor modern welstand in hun buurt 

en start het overleg met partners over hun rol en invulling van dit modern welstand. 

Planning en uitvoering 

In de tweede helft van 2015 starten we met het uitwerken van uitrolgebieden, waar op 

aanvraag van en in samenspraak met bewoners/partners in de stad gebiedsgerichte 

welstandscriteria worden opgesteld. Per gebied wordt het voorstel voor de gewenste 

invulling van het modern welstand aan het college van burgemeester en wethouders 

voorgelegd.. 

Evaluatie 

Het moderne welstandsbeleid is dynamisch en vraaggericht. Elk jaar zal worden 

aangegeven of er wijzigingen of toevoegingen zijn op basis van aanvragen door 

bewoners of partners in de stad en de verdere uitrol van modern welstand. 

Bijlage(n) 

Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: 

b Inwonersparticipatie bij Omgevingskwaliteit, Flip ten Cate en Eisse Kalk, november 

2014 

 

 De bijlagen worden meegestuurd 

 De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer 

 

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Eindhoven, 16 juni 2015 

 

 

 

 

, secretaris. 
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   Raadsbesluit  
 

De raad van de gemeente Eindhoven; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2015; 

 

 

besluit: 

 

1.  Het welstandsbeleid geleidelijk te moderniseren op basis van de volgende 

 uitgangspunten: 

 - welstandstoezicht handhaven in gebieden met stedelijk belang qua functie 

  of karakteristieke en/of cultuurhistorische identiteit (centrumgebied, oude 

  radialen en beschermde stads- en dorpsgezichten); 

 - in samenspraak met de stad komen tot diverse gebieden, waar   

  verschillende nieuwe vormen van (burger)welstand uitgeprobeerd zullen 

  worden, zoals welstandsvrij, regie door vaste partners, regie door buurten 

  en wijken; 

 - de commissie ruimtelijke kwaliteit als onafhankelijk adviesorgaan  

  behouden voor de toetsing van bouwplannen aan de geldende   

  welstandscriteria; 

 - mogelijkheid tot inzetten van een (gebied)supervisor voor   

  welstandtoetsing. 

2.  Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven te starten om 

 samen met de stad te komen tot de eerste uitrol van het modern welstandsbeleid, 

 vooralsnog in de vorm van pilots in maximaal zeven gebieden tot 1-1-2018. 

3. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven de resultaten 

 van de pilots en een voorstel voor het vervolgtraject begin 2018 voor te leggen 

 aan de raad. 

4. Het college van burgemeester en wethouders opdracht geven om een nieuwe 

 commissie ruimtelijke kwaliteit te werven met een kleinere formatie van 6 leden. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 januari 2016. 

 

 

 

 

R. van Gijzel, voorzitter. 

 

 

 

 

J. Verheugt, griffier. 

 


