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WELSTAND GOOISE MEREN  Wijzigingenlijst 2018

> Gebruiksaanwijziging toevoegen

 Wijzigingen in de nota:
•  Hoofdstuk 1 - Inleiding (bladzijde 8)
 Onderaan de inleiding een algemene gebruiksaanwijzing toevoegen:

 ‘Gebruiksaanwijzing
  Het welstandsbeleid wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De uitvoering van het beleid is de bevoegdheid van het 

college. Het college laat zich hierbij adviseren door een onafhankelijke commissie, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 
Erfgoed. De leden van deze commissie zijn deskundigen uit het werkveld. Het is daarnaast mogelijk plannen ambtelijk te 
toetsen. Onder andere de kleine bouwplannen zoals aanbouwen en dakkapellen lenen zich hier voor.

  Ook een planindiener voordeel halen uit het bekijken van de nota, aangezien deze het eerste initiatief heeft om te zor-
gen dat een plan in zijn omgeving past.’

>  Richtlijnen voor onderhoud en restauratie vervangen door een verwijzing naar richtlijnen van 
stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg

 Wijzigingen in de nota:
•  Hoofdstuk 2 - Ruimtelijk beleid (bladzijde 13)
  Verwijzing naar en toelichting op ‘Richtlijnen voor onderhoud en restauratie van monumenten en panden binnen het 

beschermd stadsgezicht van Naarden 2014’ verwijderen.

•  Hoofdstuk 3 - Welstand en erfgoed (bladzijde 15)
 Aan de opsommimg van erfgoed de Stelling en NHW toevoegen

  ‘Tenslotte liggen in Gooise Meren onderdelen van de Stelling van Amsterdam (Unesco Werelderfgoed) en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie (Rijksmonument en potentieel werelderfgoed).’

 
•  Hoofdstuk 3 - Welstand en erfgoed (bladzijde 16)
  Onder de kop ‘Beoordeling plannen’ een korte toelichting op stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg en 

vergunningvrij bouwen bij monumenten opnemen

  ‘Voor zover dit het restaureren van monumentale onderdelen betreft, zijn de beginselen van toepassing zoals omschre-
ven in de richtlijnen van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit van toepassing. Deze stichting is het platform waar 
overheden, opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk en praktijkgericht werken aan een zo hoog mogelijke 
kwaliteit in het onderhouden en restaureren van monumenten. Klein onderhoud aan monumenten en in de beschermde 
gezichten is soms vergunningvrij binnen bepaalde randvoorwaarden (informatie hierover is te verkrijgen bij de gemeen-
te, provincie of het rijk). Dat betekent dat een deel van deze plannen niet vooraf wordt getoetst aan redelijke eisen van 
welstand.’

 en:

 ‘Bij twijfel is het altijd raadzaam contact op te nemen met de gemeente.’

•  Hoofdstuk 3 - Welstand en erfgoed (bladzijde 17)
 Onder de kop ‘Uitgangspunten’ opnemen bij monumenten en waardevolle panden:
 ‘•  voor de restauratie van monumenten zijn de beginselen van toepassing zoals omschreven in de richtlijnen van de 

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg’
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>	Definitie	voor-	en	achterkant	koppelen	aan	de	zichtbaarheid		vanuit	de	openbare	ruimte

 Wijzigingen in de nota:
• Hoofdstuk 4 - Inleiding (bladzijde 19)
 Definitie voor- en achterkant wijzigen

 Huidige definitie
  Bij de criteria is er onderscheid in de voor- en de achterkant van bouwwerken.
  Onder achterkant wordt verstaan het erf achter de lijn op 1,00 m achter de voorgevellijn die evenwijdig loopt aan het 

openbaar toegankelijk gebied, inclusief de grond onder het hoofdgebouw en het gehele achtererf, alsmede de gevels 
en dakvlakken ter plaatse van dit deel van het erf.

   Onder voorkant wordt verstaan het erf en de daarboven gelegen gevels en dakvlakken die geen onderdeel van een 
achterkant zijn.

 Nieuwe definitie
  In de criteria wordt onderscheid gemaakt in voorkanten en achterkanten. Deze begrippen zijn gekoppeld aan de alge-

mene welstandscriteria (de relatie tussen een bouwwerk en zijn omgeving) en de excessenregeling. Naarmate een 
bouwwerk meer in het zicht staat en de openbare ruimte van groter belang is voor het aanzicht van de stad, het dorp 
of het landschap is er eerder sprake van een exces. Naar mate een bouwwerk of bouwdeel nadrukkelijker zichtbaar is 
vanuit de openbare ruimte, des te hoger zijn de eisen die mogen worden gesteld aan de visuele kwaliteit. Een uitbouw 
op een achterterrein achter een gesloten straatwand bijvoorbeeld zal in de regel worden beschouwd als een bouwwerk 
aan de achterkant, terwijl aanpassingen aan een kerktoren (zoals het aanbrengen van reclame) rondom vanuit de open-
bare ruimte zichtbaar zijn en vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit zullen worden beschouwd als voorkant.

  Onder voorkant worden in dit verband verstaan de bebouwing en het erf in zoverre duidelijk zichtbaar vanuit de open-
bare ruimte.

  Onder achterkant wordt in dit verband verstaan de bebouwing en het erf in zoverre niet duidelijk zichtbaar vanuit de 
openbare ruimte.

  Aankleding met opgaand groen leidt in de regel niet tot een achterkantsituatie voor objecten die zich achter het groen 
bevinden.

>		Kleine	plannen	aan	achterkanten	alleen	(ambtelijk)	toetsen	op	excessen,	met	uitzondering	van	
de beschermde gezichten en monumenten

 Wijzigingen in de nota:
•  Hoofdstuk 4 - Inleiding (bladzijde 19)
 Toevoegen aan ‘Voor- en achterkant’:
  ‘Kleine plannen aan achterkanten worden alleen op excessen getoetst, met uitzondering van plannen in de beschermde 

gezichten en plannen aan of bij monumenten.’

•  Hoofdstuk 6 - Inleiding (bladzijde 47)
 Toevoegen aan ‘Niveaus’, na de tweede alinea:
  ‘Kleine plannen aan achterkanten worden alleen op excessen getoetst, met uitzondering van plannen in de beschermde 

gezichten en plannen aan of bij monumenten (zie hoofdstuk 4).’
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>		Praktisch	omgaan	met	herhalingsplannen	binnen	een	rij	of	blok

 Wijzigingen in de nota:
• Hoofdstuk 4 - Inleiding (bladzijde 19)
 De alinea over het Standaardplan verwijderen.

• Hoofdstuk 4 - ieder klein plan (bladzijde 20 en verder)
 De tekst onder de kop ‘Beoordeling’ aanpassen:

 Huidige tekst
 Beoordeling: standaardplan of criteria
  Een aanbouw voldoet aan redelijke eisen van welstand als deze gelijk is aan het standaardplan voor een gelijke woning 

in het betreffende bouwblok of straat. Als er geen standaardplan is, wordt een bouwplan getoetst aan onderstaande 
criteria, waarbij kleine afwijkingen denkbaar zijn om herhalingsplannen mogelijk te maken. Voldoet het plan hier niet aan 
of is er twijfel aan de toepasbaarheid daarvan, dan wordt ook gebruik gemaakt van gebiedscriteria en eventuele andere 
criteria.

 Nieuwe tekst
 Beoordeling
  Een aanbouw voldoet aan redelijke eisen van welstand als deze gelijk is aan een welstandshalve goedgekeurd plan 

voor een gelijke woning in het betreffende bouwblok of de wijk. In alle andere gevallen wordt een bouwplan getoetst aan 
onderstaande criteria, waarbij kleine afwijkingen denkbaar zijn om herhalingen mogelijk te maken. Voldoet het plan hier 
niet aan of is er twijfel aan de toepasbaarheid daarvan, dan wordt ook gebruik gemaakt van gebiedscriteria en eventuele 
andere criteria.

>	Verduidelijken	dat	maatvoering	uit	de	bestemmingsplannen	leidend	is

 Wijzigingen in de nota:
•  Hoofdstuk 1 - Gebruik van de nota (bladzijde 7)
  Toevoegen onderaan eerste alinea:
  ‘In de welstandsnota zijn diverse maten voor afstanden en massa’s opgenomen. Deze maten zijn vanuit het oogpunt 

van welstand wenselijk. Bij eventuele frictie met het bestemmingsplan is echter de maatvoering in het bestemmingsplan 
leidend.’

•  Hoofdstuk 4 - Inleiding (bladzijde 19)
 Toevoegen aan ‘Criteria’:
  ‘In dit hoofdstuk zijn diverse maten voor afstanden en massa’s opgenomen. Deze maten zijn vanuit het oogpunt van 

welstand wenselijk. Bij eventuele frictie met het bestemmingsplan is echter de maatvoering in het bestemmingsplan 
leidend.’

•  Hoofdstuk 4 - Aanbouwen en Bijgebouwen (bladzijde 20 en 22)
  Verwijderen uit eerste alinea van de Beschrijving:
 ‘Het bestemmingsplan treedt in eerste instantie regulerend op voor wat betreft rooilijnen en maximale afmetingen.’
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>	Hoogte	erfafscheidingen	in	voortuinen	lijnen	aan	mogelijkheden	diverse	bestemmingsplannen

 Wijzigingen in de nota:
• Hoofdstuk 4 - Erfafscheidingen (bladzijde 28)
 Eerste criterium onder Maatvoering wijzigen:

 Huidig criterium
 - hoogte voor de voorgevellijn maximaal 1,00 m

 Nieuw criterium
 - hoogte voor de voorgevellijn maximaal 1,20 m

>		De	plaatsingsmogelijkheden	voor	zonnepanelen	in	beschermde	gezichten	verruimen
  De criteria voor panelen en collectoren worden herschreven tot een set criteria voor erfgoed. De criteria voor dakramen 

verhuizen naar dakkapellen (Klein plan 3).

 Wijzigingen in de nota:
•  Hoofdstuk 4 - Klein plan 3 en 8 (van bladzijde 35 naar bladzijde 24 en 25):
 De beschrijving en criteria voor dakramen verplaatsen van Klein plan 8 naar Klein plan 3 (Dakkapellen)

 Beschrijving
  ‘Dakramen zijn toevoegingen aan een dakvlak, die in het straatbeeld niet snel zullen storen en die mede daarom in veel 

gevallen vergunningvrij zijn. Ze kunnen met gemak zo worden aangebracht, dat de hoofdvorm van het dakvlak behou-
den blijft en dakbedekking rondom aanwezig is.’

 Criteria plaatsing
 •  dakramen vlak aanbrengen, direct op of in het dakvlak, binnen het vlak van het dak en met de hellingshoek gelijk aan 

het dakvlak

 Aanvullingen erfgoed
 • plaatsing dakramen:
  -  op monumenten in beginsel onzichtbaar vanuit de openbare ruimte plaatsen
  - op overige objecten in beginsel alleen op achterdakvlakken
  -  afstand van de bovenzijde van het object tot de daknok is groter dan de afstand tussen de onderzijde van het object 

en de dakvoet
 •  vlakke dakramen hebben een staande diagonaal, worden horizontaal gelijnd en zijn in samenhang met de onderlig-

gende gevelindeling geplaatst
 • aan voorkanten hoogstens één dakkapel of dakraam
 •  gezamenlijke breedte dakkapellen en dakramen aan voorkanten is maximaal 30% van de onderliggende gevel (en 

0,50 m dakvlak rondom vrijhouden)

•  Hoofdstuk 4 - Klein plan 8 (bladzijde 34 en 35):
  Vanwege de vergunningvrije mogelijkheden voor panelen en collectoren zijn de criteria voor zonnepanelen en -collec-

toren herschreven tot een set criteria voor erfgoed.
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 Criteria zonnepanelen en -collectoren binnen de invloedssfeer van cultureel erfgoed
  Zonnepanelen en -collectoren beoordelen aan de hand van onderstaande criteria:

 Algemeen
•  panelen en collectoren voldoen aan eventuele aanvullende criteria genoemd bij het betreffende gebied of object
•  de plaatsing heeft geen negatieve gevolgen voor de cultuurhistorische, architectonische of stedenbouwkundige waar-

den van het gebouw en zijn omgeving (de installatie leidt niet af van het bijzondere gebouw- of gebiedskarakter)

 Plaatsing
•  alleen op daken (niet aan gevels en wanden)
•  in beschermde gezichten niet nadrukkelijk zichtbaar vanuit de openbare ruimte en op monumenten niet zichtbaar vanuit 

de openbare ruimte (op straatniveau)
•  plaatsing op monumenten:
 -  bij voorkeur plaatsen op niet monumentale onderdelen, zoals een berging in de tuin
 -  als los element op het dakvlak (reversibel), met behoud van de oorspronkelijke dakbedekking en zonder dat schade 

aan het materiaal wordt aangebracht
 -  alleen op daken met eenvoudige vormen zoals zadeldaken en mansardekappen (en dus in beginsel niet op daken 

met een bijzondere vorm zoals ronde, veelhoekige, spitse, bolle en holle daken)
 -  in beginsel niet plaaten op daken met bijzondere dakbedekking zoals zeldzame dakpannen, bijzondere patronen in 

de dakbedekking of bijzondere metalen bedekkingen op beeldbepalende dakvlakken
•  plaatsing op overige objecten op het dakvlak of bij hellende daken verzonken in het dakvlak
• op platte daken:
 -  plat neerleggen of onder een hoek van maximaal 15 graden in een aaneengesloten patroon met een passende 

afstand tot de dakranden
 -  afstand tot de zijkanten van het platte dak minstens gelijk aan de hoogte van het paneel of de collector
 -  plaatsing bekijken in combinatie met andere elementen op het dak
•  op hellende daken:
 -  afstand van de bovenzijde van het object tot de daknok is groter dan de afstand tussen de onderzijde van het object 

en de dakvoet
 -  vlakke panelen en collectoren hebben een staande diagonaal, worden horizontaal gelijnd in een aaneengesloten 

patroon (regelmatige rangschikking) en in samenhang met de onderliggende gevelindeling geplaatst
 -  vlak aanbrengen, direct op of in het dakvlak, binnen het vlak van het dak en met de hellingshoek gelijk aan het dakvlak

 Maat en vorm
•  bij meerdere exemplaren op een doorgaand dakvlak streven naar herhaling van uniforme exemplaren met een identie-

ke maatvoering
•  gezamenlijke breedte dakkapellen, dakramen, panelen en collectoren is maximaal 70% van de onderliggende gevel, 

met minstens 0,50 m dakvlak rondom
• bij nieuwbouw is er sprake van een geïntegreerde en ontworpen oplossing
• eenvoudig vormgeven en bescheiden detailleren
•  panelen en collectoren integraal opnemen in het ontwerp van het bouwwerk

 Kleur
•  de kleurstelling van elementen past bij het materiaal van de dakbedekking en is in beginsel zwart of de kleur van het 

dakvlak
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>	Regels	voor	terras-	en	cafémeubilair	binnen	de	vestingen	opnemen

 Wijzigingen in de nota:
• Hoofdstuk 4 - criteria terras- en cafémeubilair (Klein plan 11)
 Een aanvulling voor de vestingen van Muiden en Naarden opnemen

  terrasschotten en windschermen
• direct op de straat plaatsen (en dus niet op vloer of vlonder)
• uitvoeren in natuurlijke materialen zoals hout en riet of vergelijkbaar materiaal 
• gedekte kleuren of natureltinten gebruiken

 parasols
• uitvoeren zonder (opvallende) merkreclame, logo of bedrijfsnaam
•  kleuren zijn traditioneel en passend bij het karakter van de vesting, zoals gedekt donkergroen, wittinten, bordeauxrood 

en overige natuurlijke kleurtinten
• zonweringen en parasols in beginsel in dezelfde kleur uitvoeren

 banieren
• maximaal twee banieren per gevel
• ophangen boven de gevel van de begane grond
• breedte is maximaal 0,50 m, hoogte is maximaal 2,00 m
•  eenduidige vormgeving per ruimtelijke eenheid zoals een straat, passend in het monumentale decor
• uitvoeren met alleen een frame aan de bovenzijde van het doek
•  kleuren van zowel letters als achtergrond zijn wit, grijs, donkergrijs, bordeauxrood of donker (gedekt) groen

>		Regels	voor	zonweringen	binnen	de	vestingen	opnemen
• Hoofdstuk 4 - Klein plan 12 Zonweringen
 Klein plan toevoegen

	 Beschrijving	en	uitgangspunten
  Zonweringen zijn vrij bepalend in het straatbeeld. Zij verbergen een deel van de gevel van het pand, waardoor de 

(monumentale) beleving van het pand, en daarbij ook die van de straat, beïnvloed wordt. Binnen de vestingen van 
Muiden en Naarden is zonwering om deze reden in beginsel niet gewenst. Mocht zonwering toch noodzakelijk zijn, dan 
wordt deze getoetst aan de onderstaande criteria. 

 Beoordeling
  Zonweringen binnen de vestingen van Muiden en Naarden voldoen aan redelijke eisen van welstand als deze gelijk 

zijn aan een welstandshalve goedgekeurd plan voor een gelijke woning in het betreffende bouwblok of de straat. In alle 
andere gevallen wordt een bouwplan getoetst aan onderstaande criteria, waarbij kleine afwijkingen denkbaar zijn om 
herhalingen mogelijk te maken. Voldoet het plan hier niet aan of is er twijfel aan de toepasbaarheid daarvan, dan wordt 
ook gebruik gemaakt van gebiedscriteria en eventuele andere criteria.

 Criteria
  Zonweringen binnen de vestingen van Naarden en Muiden beoordelen aan de hand van onderstaande criteria:

• alleen toepassen met zonwering als daadwerkelijke doel
• per gevelopening aanbrengen
• zonwering volgt de raamverdeling
• kleuren zijn traditioneel
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>	Welstandscriteria	voor	fietsenbergingen	in	voortuinen
  Er is behoefte aan fietsenbergingen in voortuinen. Gooise Meren wil op deze behoefte inspelen met een ruimtelijk 

kader.

 Wijzigingen in de nota:
•  Hoofdstuk 4 - Bijgebouwen (Klein plan 2)
 Toevoegen als tweede zin in de beschrijving
  Fietsenbergingen in voortuinen worden beoordeeld aan de hand van criteria die specifiek hiervoor zijn geschreven (zie 

Klein plan 13).

• Hoofdstuk 4 - Klein plan 13 Fietsenbergingen in voortuinen
 Klein plan toevoegen

 Plaatsing en aantal
• haaks op de weg bij:
 - rijwoningen met voortuinen dieper dan 5,00 m
 - tweekappers
 - vrijstaande woningen met zijtuinen van maximaal 5,00 m breed
•  plaatsen tussen 0,50 m en 1,00 m vanaf de openbare weg met voldoende ruimte voor een groene erfafscheiding zoals 

een heg
•  in beginsel tegen de zijerfgrens en met behoud van zicht op het hoofdgebouw vanuit de openbare ruimte

• maximaal één berging per voortuin

 Maatvoering
• hoogte maximaal 2,00 m boven maaiveld
• breedte:
 - bij rijwoningen maximaal 1,50 m
 - bij tweekappers en vrijstaande woningen maximaal 2,00 m
• diepte tot 1/3 van de diepte van de voortuin en met een maximum van:
 - 3,00 m bij rijwoningen 
 - 4,00 m bij tweekappers en vrijstaande woningen

 Vormgeving
•  uitvoeren als overkapping, passend in het (groene) straatbeeld
• onnadrukkelijk vormgeven met een open en slanke constructie
• plat afdekken of uitvoeren met een flauw hellende kap
•  materialen zijn duurzaam zoals houten palen of metalen stijlen met daartussen eventueel een spijlenhekwerk
• kleuren zijn gedekt zoals donkergroen
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>		Kunststof	kozijnen	mogelijk	maken,	met	uitzondering	van	monumenten

 Wijzigingen in de nota:
• Hoofdstuk 6 - gebieden 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 22 (bladzijde 61 en verder)
 Het criterium ‘-  uitgangspunt zijn traditioneel Hollandse houten kozijnen en profileringen’ vervangen door:
 ‘-  uitgangspunt zijn traditioneel Hollandse kozijnen en profileringen’

• Hoofdstuk 6 - gebieden 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 20, 21 (bladzijde 61 en verder)
 Het criterium ‘- kozijnen (en deuren of dakkapellen) zijn (bij voorkeur/in principe) van hout’:
  - verwijderen in gebieden 1, 2, 3, 9, 13, 14, 20
  - in gebied 2, 4, 7, 8, 21 vervangen door: ‘ -  uitgangspunt zijn traditioneel Hollandse kozijnen en profileringen’

> Overige technische wijzigingen:

• Inhoudsopgave actualiseren 
 - nieuwe bijlagen en wijzigingen in paginanummering

• Inleiding actualiseren

• Hoofdstuk 6 - Gebiedenkaart
  In de layers van het pdf bestand is de nummering van gebied Bussum Zuidwest (20) en Bosgebied Naarden (21) omge-

wisseld, zodat deze overeenkomen met de nummering van de gebieden in de welstandsnota.
 (De kaart is hierbij inhoudelijk ongewijzigd gebleven.)

• Hoofdstuk 6 - Villagebied jaren ‘50:
 Tekst onder de kop Bijzonder welstandsniveau:
  Dit cultuur-, architectuurhistorische, stedenbouwkundige en landschappelijke waardevolle gebied heeft een bijzonder 

welstandsniveau. Met uitzondering van de rand binnen de vesting, die een beschermd niveau heeft. (Zie de niveaukaart 
voor een exacte begrenzing.)

 Vervangen door:
  Dit cultuur- en architectuurhistorische, stedenbouwkundige en landschappelijke waardevolle gebied heeft een bijzonder 

welstandsniveau, waarbij een deel binnen het beschermd gezicht van Naarden valt. (Zie de kaarten voor een exacte 
begrenzing.)

•  Bijlagen:
 -  De monumentenlijst verwijderen
 - Een actueel straatnamenregister opnemen


