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Onderwerp: Nieuw welstandsbeleid voor het buitengebied 

DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 

- de nieuwe welstandsnota voor het buitengebied vast te stellen; 
- het nieuwe welstandsbeleid op 1 januari 2014 in werking te laten treden. 

Inleiding 

Tot nu toe vindt het welstandstoezicht voor het buitengebied plaats aan de hand van de welstandsnota 
"Hardenberg, voor altijd mooi" uit 2006. 
Voor de stads- en dorpskernen is eind 2011 door uw raad een nieuw welstandsbeleid vastgesteld, 
waarbij drie niveaus van welstandstoezicht zijn geïntroduceerd ( niveau 0,1 en 2). Met het nieuwe 
welstandsbeleid voor het buitengebied is gewacht op de integrale herziening van het bestemmingsplan 
Buitengebied. Dit is gedaan om te komen tot een goede afstemming tussen bestemmingsplan en 
welstandsbeleid. 

Nadat vorig jaar het tweede deelplan van het bestemmingsplan Buitengebied in procedure is gebracht, 
is met hulp van het Oversticht een nieuwe welstandsnota voor het buitengebied opgesteld. Op grond 
van de Woningwet moet deze welstandsnota door uw raad worden vastgesteld. 

Uitgangspunt voor de nieuwe welstandsnota voor het buitengebied zijn de Landschap Identiteit 
Kaarten (LIK's). De LIK's vormen ook de basis van het bestemmingsplan Buitengebied. De 
welstandsnota en het bestemmingsplan kennen daardoor dezelfde gebiedsindeling en gaan uit van 
dezelfde (te beschermen) gebiedskenmerken. 

Net als voor de kernen, gaat de nieuwe welstandsnota voor het buitengebied uit van drie niveaus van 
welstandstoezicht. 



Niveau (o) (laag): hier gelden geen welstandseisen. De beeldkwaliteit wordt geregeld in het 
bestemmingsplan. Niveau o geldt voor de recreatieterreinen (behalve de entrees). 
Niveau i (midden): hier geldt een globale vorm van welstand, gericht op het behoud van de 
belangrijkste kenmerken van het gebied. Binnen niveau i is er nog een onderscheid in gebieden met 
meer en minder vrijheid in de architectuurstijl. Niveau i is van toepassing op het grootste gedeelte van 
het buitengebied (inclusief de entrees van de recreatieterreinen). 
Niveau 2 (hoog): hier geldt een hoge ambitie ten aanzien van beeldkwaliteit. Dit niveau is van 
toepassing op de beschermde dorpsgezichten Ommerschans, Oud- Avereest/Den Huizen en Rheeze. 

Voor de gebieden met de niveaus 1 en 2 kent de nota, net als voor de kernen, een excessenregeling op 
basis waarvan kan worden opgetreden tegen bouwwerken die in ernstige mate in strijd zijn met 
redelijke eisen van welstand. 

De nieuwe welstandsnota is zodanig vormgegeven, dat deze eenvoudig te raadplegen is. De criteria zijn 
kort en bondig geformuleerd en er is niet meer geregeld dan noodzakelijk. 

Omdat er sprake is van nieuw beleid, is de inspraakverordening van toepassing. 

Beoogd effect 

Het bestemmingsplan en het welstandsbeleid zijn twee belangrijke instrumenten die worden gebruikt 
om de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied te verbeteren. Ze werken aanvullend op elkaar. Het 
bestemmingsplan regelt wat er gebouwd mag worden en de welstandsnota richt zich meer op de 
visuele kwaliteit van de bebouwing (architectuur, kleur, materiaalgebruik en situering op het erf). 

Doordat het bestemmingsplan en de welstandsnota goed op elkaar zijn afgestemd, worden de 
belangrijkste waarden in het buitengebied beter beschermd. Zo is bijvoorbeeld de toepassing van felle 
kleuren en glimmende dakvlakken in de open veenontginningen niet toegestaan. Tegelijkertijd wordt 
er in grote delen van het buitengebied (de besloten landschappen en de recreatieterreinen) meer 
ontwerpvrijheid geboden dan op dit moment het geval is. En ook houdt de welstandsnota rekening met 
nieuwe ontwikkelingen in de veeteelt, zoals de bouw van boog- en serrestallen. 

Argumenten 

Met de vaststelling van de Visienota Buitengebied is een nieuwe weg ingeslagen voor het buitengebied. 
De welstandsnota borduurt hierop voort. Net als bij het bestemmingsplan en het (nog in procedure te 
brengen) Landschap Ontwikkelingsplan (LOP) wordt ingezet op de verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit, door nieuwe ontwikkelingen te koppelen aan de gebiedskenmerken uit de LIK's. 
Verder wordt alleen geregeld wat echt nodig is. 

Risico's 

Niet van toepassing. 

Financiën 

De kosten van het opstellen van de welstandsnota worden betaald uit de bouwteges. 

Communicatie 

De inspraakversie van de welstandsnota heeft vanaf 22 augustus tot en met 2 oktober 2013 ter inzage 
gelegen. De terinzagelegging is op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt (gemeentelijke website en de 



Toren). Verder is een persbericht opgesteld. Het vaststellingsbesluit zal ook op de gebruikelijke, 
wettelijk voorgeschreven, wijze worden bekendgemaakt. 

Verwerking inspraak 

Tijdens de inspraakperiode is een zienswijze ingekomen van "Het Groene Blok", p/a Nieuwe 
Burgerkampweg 7 te Hardenberg. 

Samenvatting zienswijze 
Gevraagd wordt om de welstandsnota voor het buitengebied ook van toepassing te verklaren op het 
gebied tussen Klinkerweg, J.C. Kellerlaan, Jan Weitkamplaan en Kanaalweg -West. Voor dit gebied 
gaan namelijk dezelfde bestemmingsregels gelden als voor het bestemmingsplan buitengebied. 

Reactie op zienswijze 
Het gebied waar de inspraakreactie betrekking op heeft, maakt geen deel uit van het buitengebied, 
maar van het bestemmingsplan Baalderveld-Roeterskamp (1983). Het gebied tussen Klinkerweg, J.C. 
Kellerlaan, Jan Weitkamplaan en Kanaalweg-West wordt in dit bestemmingsplan beschouwd als 
randgebied rondom stedelijke bebouwing en is daarom bestemd als agrarisch kernrandgebied. 
Het gebied wordt opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan bedrijventerrein Bruchterweg - Nieuwe 
Haven, waarin de bestaande situatie van actuele bestemmingen wordt voorzien. 
Wat het welstandstoezicht betreft, maakt het gebied onderdeel uit van de in 2011 vastgestelde 
welstandsnota voor de kernen. Het gebied is daarin aangeduid als welstandsvrij (niveau 0). 
Omdat het gebied al jarenlang als kernrandgebied is bestemd en vrij recent in de nieuwe welstandsnota 
voor de kernen is opgenomen, zien wij geen aanleiding om het gebied nu op te nemen in de 
welstandsnota voor het buitengebied. 

Wij stellen u daarom voor de inspraakreactie niet over te nemen. 

Ambtshalve aanpassingen 
Tijdens de terinzagetermijn is gebleken dat er nog een aantal kleine correcties nodig zijn op de 
ontwerp-welstandsnota. 
Het gaat om een aantal correcties op de kaart, zodat de welstandsnota voor het buitengebied naadloos 
aansluit op de welstandsnota voor de kernen. Ook moeten de begrenzingen van een aantal 
recreatieterreinen worden aangepast aan de werkelijke situatie. Verder zijn in de nota een paar 
tekstuele verbeteringen nodig en moet de monumentenlijst worden geactualiseerd, omdat twee 
panden inmiddels van deze lijst zijn afgevoerd. 
Het betreft een aantal technische correcties, aanbrengen van inhoudelijke wijzigingen is niet nodig. 

Bijlage: 

Welstandsnota buitengebied d.d.3 december 2013. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 

Secretaris, Burgemeester, 

J.M.G. Waaijer MBA P.H. Snijders 



Gemeen fe 

Hardenberg 

Raadsbesluit 

Zaakkenmerk: 597923 
Documentkenmerk: 598051 

Onderwerp: Nieuw welstandsbeleid voor het buitengebied. 

De raad van de gemeente Hardenberg; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2013; 

Besluit: 

1. vast te stellen de "Welstandsnota Buitengebied", met de daarbij behorende toelichting en de 
daarbij behorende kaart, gedateerd 3 december 2013; 

2. te bepalen dat voor bepaalde delen van het buitengebied van de gemeente, te weten de 
percelen die op de bij de "Welstandsnota Buitengebied" behorende kaart zijn aangeduid als 
niveau o, door vaststelling van de welstandsnota geen redelijke eisen van welstand meer 
gelden; 

3. te bepalen dat de welstandsnota "Hardenberg voor altijd mooi", vastgesteld op 26 september 
2006 en nadien herzien, ingetrokken wordt; 

4. te bepalen dat de "Welstandsnota Buitengebied" op 1 januari 2014 in werking treedt; 
5. te bepalen dat voor aanvragen om (omgevings)vergunning die onder de bepalingen vallen van 

de "Welstandsnota Buitengebied" en die worden ingediend voor de datum van 
inwerkingtreding van de "Welstandsnota Buitengebied", de bepalingen van de welstandsnota 
"Hardenberg voor altijd mooi" van toepassing zijn. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg 
d.d. 3 december 2013. 

De raad voornoemd. 

De griffier. 

Droste 

rzitter. 

P.VU-Srrffders 


