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Samenvatting
November 2012 is met raadsleden, commissie Ruimte en externen gediscussieerd over de toekomst van
welstandsbeoordeling in Beuningen. Voorlopige conclusie was: Loslaten, minder regels, niet geheel
welstandsvrije gemeente. Dit standpunt ligt ten grondslag aan de uitgangspunten die nu aan uw raad worden
voorgelegd. De te accorderen uitgangspunten vormen de basis voor uitwerking in een nieuwe Nota
Ruimtelijke Kwaliteit.

Besluit om
1.

De uitgangspunten voor de herziening van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit vast te stellen.

Inleiding
"Loslaten, minder regels, maar niet geheel welstandsvrije gemeente" vraagt om herziening van de huidige
Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Wetswijzigingen leiden bovendien ook tot aanpassingen, want de huidige nota
kent bijvoorbeeld nog welstandstoetscriteria voor bouwwerken die inmiddels vergunningsvrij zijn.

Beoogd effect
Duidelijkheid verkrijgen van uw college en de gemeenteraad over de basis voor het werken aan een nieuwe
nota ruimtelijke kwaliteit.

Argumenten
1.

De uitgangspunten

leggen een basis voor de nieuwe nota.

Door de raad vastgestelde uitgangspunten geven kaders en richting aan de feitelijke herziening van de Nota
ruimtelijke kwaliteit en vormen de basis voor een nieuwe visie op ruimtelijke kwaliteit in Beuningen.

Uitgangspunten
Minder en eenvoudige regels
» Minder en eenvoudige regels bevorderen efficiëntie, voor burgers én voor de overheid.
» "Minder en eenvoudig" is per definitie gebruiksvriendelijker. Het heeft tot gevolg dat hoofdzaken
worden geregeld en bijzaken niet; Essentiële stedenbouwkundige randvoorwaarden worden
bijvoorbeeld tot de hoofdzaken gerekend en kleine bouwplannen bijvoorbeeld niet. Dit betekent dat
initiatiefnemers minder afhankelijk zijn van overheidsbemoeienis en dus meer invloed hebben op hun
aanvraag.
» Ten aanzien van de hoofdzaken worden vooral criteria beschreven die verband houden met
gebiedskenmerken die zich in de nabijheid van de voorgenomen bouwactiviteit bevinden.
Alleen verdergaande kwaliteitsborging bij identiteitsbepalende gebieden
» Veranderingen in gebieden met een hoog gewaardeerde ruimtelijke identiteit zullen aan strengere
ruimtelijke kwaliteitscriteria moeten voldoen.
» In de nota zullen identiteitsbepalende gebieden worden benoemd. Gedacht kan worden aan
bijvoorbeeld historische linten, het hart van Winssen of monumentale omgevingen.
» De nieuwe nota zal vooral ingaan op de hoofdlijnen van de ruimtelijke structuur van de gemeente en
geeft daarbij een beschrijving van de gebiedskenmerken en hoe deze worden bewaakt aan nagestreefd.

Rol van Commissie ruimtelijke kwaliteit wijzigt van hoofdzakelijk toetsend naar hoofdzakelijk begeleidend
« Hieraan ligt ten grondslag dat de nieuwe nota ruimtelijke kwaliteit helder leesbaar is, ook voor de
burgers.
« Dit wordt bereikt door te werken met sneltoetscriteria. Dit zijn zoveel mogelijk geobjectiveerde criteria
die direct uitsluitsel geven of een plan wel of niet voldoen aan het welstandsbeleid.
« Ook zullen voorstellen worden gedaan om bepaalde plannen niet meer ter advisering voor te leggen
aan de Commissie ruimtelijke kwaliteit, maar te laten toetsen door het bevoegde gezag
(mandaatbesluit aan ambtenaren).
« Door ruimte te bieden aan ontwerpers wordt de interactie tussen ontwerper en Commissie ruimtelijke
kwaliteit meer een gesprek over de essentie van de opgave, in plaats van een toets op details.
Geen gedetailleerd beleidseisen bij nieuwe ontwikkelingen
» Toepassing van uitnodigingsplanologie verdraagt zich niet met gedetailleerde kaders. Het legt immers
op voorhand beperkingen op voor nog niet bekende plannen.
» Sturing zal geschieden op basis van de hoofdlijnen en maatwerk voorstellen (zoals bijvoorbeeld bij het
project "ontwikkellocaties).
» De Commissie ruimtelijke kwaliteit wordt betrokken aan de voorkant van het planvormingsproces;
begeleidt en adviseert mede over de totstandkoming van (globale) beeldkwaliteitsplannen.
Bepaalde gebieden, projecten of categorieën van bouwwerken kunnen in aanmerking komen voor
welstandsvrij of voor toetsingsvrij bouwen
» Inmiddels heeft uw raad een aantal ontwikkellocaties benoemd waar bouwprojecten welstandsvrij
kunnen worden gebouwd. Het betreft:
Alex Willemstraat 1 Winssen (schoollocatie)
Hoek Pieckelaan/Lagunesingel (wall)
Augustuslaan 22a
- Patrijslaan 25-27
Begoniastraat l a - l b
Voor deze locaties zijn wel noodzakelijke stedenbouwkundige eisen opgenomen (in verband met de
verplichte rechtszekerheid die een bestemmingsplan moet bieden) en voor een aantal locaties nog een
aantal aanvullende stedenbouwkundige randvoorwaarden.
» Categorieën van bouwwerken die welstandsvrij worden verklaart kunnen daardoor in bepaalde
gevallen ook vergunningsvrij worden.
Het betreft bijvoorbeeld dakramen, dakkapellen, lichtstraten, erf-, of perceelsafscheidingen.
« Andere welstandsvrije categorieën zijn ook denkbaar, bijvoorbeeld de mobiele woonunits in het kader
van mantelzorg.
» Bij toetsingsvrij is sprake van heldere criteria, die de initiatiefnemer zelf kan toepassen.
Er wordt niet ambtelijk of via de Commissie ruimtelijke kwaliteit getoetst. Repressief toezicht
(achteraf) is mogelijk.
» Als vangnet ter voorkoming van evidente uitwassen wordt een excessenregeling toegepast.
Het betreft buitensporigheden in het uiterlijk die ook voor niet deskundigen evident zijn.
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Samenvatting:
Weistandsbeleid

100^o Huidig beleid

Verschuiving beleid

Ť

Kanttekeningen
De bestaande Nota ruimtelijke kwaliteit is zeer gedetailleerd. Dit zorgt voor zekerheid als het gaat om het
bewaken van de ruimtelijke kwaliteit. Keerzijde is dat er ook regelmatig plannen worden ingediend met
een goede ruimtelijke kwaliteit die niet passen in de bestaande nota.
Reclame-uitingen zullen geen deel meer uitmaken van de nieuwe nota omdat daarvoor recent (21 januari
2014) door uw raad nieuw beleid is vastgesteld.

Financiën
Naar verwachting is voor de herziening van de nota circa 15.000 euro nodig. Deze begrote kosten (circa als
volgt te dekken: C 8000 ,kostenplaats 48220053 (jaarlijkse herziening nota Ruimtelijke Kwaliteit en circa
C 7000, kostenplaats 48100023 (post structuurvisie)

Tijdspad
De feitelijke herziening van de nota start na uw goedkeuring van voornoemde uitgangspunten. De nota zal
naar verwachting laatste kwartaal 2014 aan uw raad ter vaststelling worden aangeboden.

Communicatie
Het concept van de nieuwe nota ruimtelijke kwaliteit zullen wij breed bespreken. Wij zullen een nieuwe
kennis- en discussiebijeenkomst organiseren met de raadscommissie (Ruimte), deskundigen (architect,
stedenbouwkundige, ontwikkelaar, ambtenaar), burgers en ondernemers.

Evaluatie
nvt

Bijlage
1. Routingformulier atl4001446
2. Achtergrondinformatie atl4000398
3. Routingformulier atl4000399

Burgemeester en wethouders,
A.H.W.M. Koeken RA

drs. CF. van Eert
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Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 01 juli 2Q1A
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