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Besluit van de gemeenteraad d.d. 9 januari 2012, nr. 9B, tot vaststelling van de 
eerste wijziging van de Bouwverordening 2010

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011, nr.9A; 

gelet op het advies van de commissie Ruimte en Economie van 19 december 2011;

gelet op het bepaalde in artikel 8 van de Woningwet;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende

Verordening tot eerste wijziging van de Bouwverordening 2010

ARTIKEL I 

Hoofdstuk 9 van de Bouwverordening 2010 vervalt en wordt vervangen door een nieuw hoofdstuk 9 
luidende als volgt:

“Hoofdstuk 9. Welstand

Artikel 9.1 De advisering door de stadsbouwmeester
1. De advisering over redelijke eisen van welstand is opgedragen aan Stichting Het Oversticht, Genoot

schap tot Bevordering en Instandhouding van het Landelijk en Stedelijk Schoon.
2. Het Oversticht doet aan het college een voorstel voor een kandidaat stadsbouwmeester en een kandi

daat plaatsvervangend stadsbouwmeester.
3. De stadsbouwmeester adviseert over de welstandsaspecten van aanvragen voor een omgevings

vergunning voor het bouwen.
4. De stadsbouwmeester baseert zijn advies op de in de welstandsnota genoemde welstandscriteria.
5. De instructie van de stadsbouwmeester, die als bijlage 9 bij deze verordening is vastgesteld, bevat 

nadere instructies voor de benoeming en de werkwijze van de stadsbouwmeester.

Artikel 9.2 Benoeming en zittingsduur
1. De stadsbouwmeester en zijn plaatsvervanger worden op voordracht van burgemeester en wet

houders benoemd en ontslagen door de gemeenteraad.
2. De stadsbouwmeester en zijn plaatsvervanger kunnen ten hoogste voor een termijn van drie jaar 

worden benoemd. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste drie 
jaar.
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Artikel 9.3 Jaarlijkse verantwoording
1. De stadsbouwmeester stelt jaarlijks een verslag op van zijn werkzaamheden voor de gemeente

raad, waarin ten minste aan de orde komt:
a. op welke wijze toepassing is gegeven aan de welstandscriteria uit de welstandsnota;
b. de werkwijze van de stadsbouwmeester;
c. de aard van de beoordeelde plannen;
d. de bijzondere projecten.

2. De stadsbouwmeester kan in zijn jaarverslag aanbevelingen doen ten aanzien van het gemeente
lijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid in het algemeen en de aanpassing van de gemeentelijke welstands
nota in het bijzonder.

Artikel 9.4 Termijn van advisering
De stadsbouwmeester brengt het advies over de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het 
bouwen uit binnen twee weken nadat door of namens burgemeester en wethouders daarom is ver
zocht.

Artikel 9.5 Openbaarheid van behandeling van bouwaanvragen en mondelinge toelichting door 
de aanvrager
1. De behandeling van bouwplannen door de stadsbouwmeester is openbaar. 
2. Indien burgemeester en wethouders - al dan niet op verzoek van de aanvrager - een verzoek doen 

tot niet-openbare behandeling, dan dienen burgemeester en wethouders daaraan klemmende re
denen op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur ten grondslag te leggen.

3. Indien de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen daar bij het indienen van de 
aanvraag om heeft verzocht, wordt deze door of namens de stadsbouwmeester in staat gesteld tot 
het geven van een toelichting op het bouwplan.

Artikel 9.6 Vorm waarin het advies wordt uitgebracht
1. De stadsbouwmeester motiveert een afwijzend advies altijd schriftelijk.
2. Zodra het advies wordt uitgebracht, wordt het door of namens burgemeester en wethouders ge

voegd bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen.

Artikel 9.7 Uitsluiting van gebieden en categorieën bouwwerken of standplaatsen
1. Indien de raad op grond van artikel 12 van de Woningwet het voornemen heeft een gebied van de 

gemeente of een categorie bouwwerken uit te sluiten van welstandstoezicht, neemt de raad het 
daartoe strekkende besluit niet dan nadat:
a. op het voornemen inspraak is verleend;
b. het advies van de stadsbouwmeester is ingewonnen.

2. De inspraak als bedoeld in het eerste lid vindt plaats op de wijze voorzien in de krachtens artikel 
150 Gemeentewet vastgestelde verordening.”

ARTIKEL II

Bijlage 9 bij de Bouwverordening 2010 vervalt en wordt vervangen door een nieuwe bijlage 9 luidende 
als volgt:

“Bijlage 9 Instructie voor de stadsbouwmeester

1. Onafhankelijkheid
1. De stadsbouwmeester brengt advies uit aan burgemeester en wethouders over de vraag of het ui

terlijk of de plaatsing van een bouwwerk, waarvoor een aanvraag om een omgevingsvergunning 
voor het bouwen is ingediend, in strijd is met redelijke eisen van welstand.

2. De stadsbouwmeester voert zijn taak uit in onafhankelijkheid. 
3. De stadsbouwmeester is beleidsmatig gebonden aan het gemeentelijk welstandsbeleid en baseert 

zijn advies uitsluitend op de in de welstandsnota genoemde welstandscriteria.

2. Benoeming 
2.1. Benoemingsprocedure
1. De gemeenteraad wijst op voordracht van burgemeester en wethouders een stadsbouwmeester 

aan voor de welstandsadvisering. 
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2. Het Oversticht doet aan burgemeester en wethouders een voorstel voor een kandidaat stads
bouwmeester en een kandidaat plaatsvervangend stadsbouwmeester. 

3. De stadsbouwmeester en zijn plaatsvervanger worden benoemd voor een periode van drie jaar, 
met de mogelijkheid van verlenging met nog eens drie jaar.

4. Bij afwezigheid van de stadsbouwmeester neemt de plaatsvervanger waar. 
5. De stadsbouwmeester en zijn plaatsvervanger zijn onafhankelijk ten opzichte van het gemeente

bestuur en de gemeentelijke organisatie. Er bestaan geen bindingen of relaties op basis waarvan 
het advies over de welstandsaspecten wordt beïnvloed.

6. De stadsbouwmeester en zijn plaatsvervanger dienen deskundig te zijn op het gebied van archi
tectuur en ruimtelijke kwaliteit.

3. Taakomschrijving
3.1. Taken van de stadsbouwmeester
De stadsbouwmeester is belast met zowel wettelijk verplichte als niet wettelijk verplichte taken. De 
wettelijk verplichte taken worden uitgevoerd op grond van de Woningwet. De stadsbouwmeester is be
leidsmatig gebonden aan het gemeentelijk welstandsbeleid, zoals dat is vastgelegd in de gemeentelij
ke welstandsnota.

3.1.1 Wettelijk taken
1. Toetsing van vergunningplichtige bouwwerken: de stadsbouwmeester is er mee belast om burge

meester en wethouders te adviseren over de welstandsaspecten van aanvragen voor een omge
vingsvergunning voor het bouwen.

2. Jaarverslag stadsbouwmeester: de stadsbouwmeester legt de gemeenteraad eenmaal per jaar 
een verslag voor van de door hem verrichte werkzaamheden. In het verslag zet de stadsbouw
meester tenminste uiteen op welke wijze hij toepassing heeft gegeven aan de welstandscriteria. 
Tenminste eenmaal per jaar vindt, ten behoeve van het jaarverslag, een evaluatiegesprek plaats 
tussen een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en Het Oversticht.

3.1.2 Niet wettelijk verplichte taken
De stadsbouwmeester is er mee belast om naast de wettelijke, ook niet wettelijk verplichte taken uit te 
voeren. Het betreft hier bijvoorbeeld:
a. het beoordelen van aanvragen voor reclames;
b. het onder de regie van het college voeren van overleg met betrokkenen bij de voorbereiding van 

bouwplannen, hetzij op verzoek van het college of de aanvrager dan wel uit eigen beweging; 
c. het desgevraagd adviseren aan burgemeester en wethouders over de welstands-, monumenten- 

en landschapsaspecten van in voorbereiding zijnde structuurplannen, bestemmingsplannen, 
beeldkwaliteitplannen, stedenbouwkundige plannen en andere relevante beleidsstukken;

d. het desgevraagd adviseren over stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelingen die van 
belang zijn voor de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente;

e. het desgevraagd adviseren in het geval van excessen; buitensporigheden in het uiterlijk van bouw
werken die ook voor niet-deskundigen evident zijn;

f. het geven van voorlichting ruimtelijke kwaliteit aan de gemeenteraad, aan burgemeester en wet
houders en aan burgers.

4. Werkwijze 
1. Het college draagt er zorg voor dat alleen bouwplannen waarvan de planologische aanvaardbaar

heid vaststaat, voor advies aan de stadsbouwmeester worden voorgelegd.
2. Het college controleert of plannen (inclusief plannen die worden aangeboden voor vooroverleg) 

voldoen aan de indieningvereisten als genoemd in de Regeling omgevingsrecht (Mor), te weten:
a. tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van de belendende bebou

wing, waaruit blijkt hoe het geplande bouwwerk in de directe omgeving past;
b. principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk;
c. kleurenfoto’s van de bestaande situatie en omliggende bebouwing;
d. opgave van de toe te passen bouwmaterialen en de kleur daarvan (uitwendige scheidingscon

structie);
e. opgave van het materiaal en de kleur van de gevels, het voegwerk, kozijnen, ramen en deu

ren, balkonhekken, dakgoten en boeidelen en de dakbedekking;
f. andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling:

 bouwkundige tekeningen met adequate informatie over plattegronden en doorsnedes;
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 een situatietekening waarop aangegeven de locatie, de rooilijnen, de belendingen en de 
inrichting van het bouwterrein;

 een volledig ingevuld adviesaanvraagformulier van Het Oversticht (inclusief de bouwsom);
 een volledig ingevulde kleur- en/of materiaalstaat van Het Oversticht.

5. Werkwijze van de stadsbouwmeester
5.1. Vooroverleg
1. Het college kan een nog niet formeel ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning voor het 

onderdeel bouw voor vooroverleg voorleggen aan de stadsbouwmeester.
2. Van het vooroverleg wordt altijd een verslag gemaakt, dat met de besproken bescheiden wordt op

genomen in een projectdossier. Dit verslag wordt openbaar als het plan formeel aan de stads
bouwmeester wordt voorgelegd.

3. Het vooroverleg vindt in principe in beslotenheid plaats. Hiervan kan worden afgeweken na over
leg tussen de gemeente, de aanvrager en de stadsbouwmeester.

5.2 Het advies
5.2.1. Welstandsadvies
1. De stadsbouwmeester toetst het plan aan het gemeentelijk welstandsbeleid (welstandsnota). In

dien de stadsbouwmeester van oordeel is dat bijzondere omstandigheden nopen tot afwijking van 
dit beleid, geeft hij bij het uitbrengen van het advies aan burgemeester en wethouders gemoti
veerd en schriftelijk aan op grond waarvan een afwijking is gerechtvaardigd.

2. De stadsbouwmeester formuleert het uit te brengen advies in heldere en duidelijk toetsbare be
woordingen. Het gebruik van abstracte taal en jargon wordt vermeden.

3.  Een welstandsadvies kan de volgende uitkomsten hebben:
a. akkoord: de stadsbouwmeester adviseert positief aan burgemeester en wethouders omdat het 

plan niet strijdig is met redelijke eisen van welstand. Op verzoek van het college motiveert de 
stadsbouwmeester zijn advies schriftelijk. Bij het positieve advies kan de stadsbouwmeester 
aanbevelingen doen voor aanpassingen van het plan.

b. niet akkoord, tenzij: de stadsbouwmeester is van mening dat het plan op onderdelen niet vol
doet aan de toetsingscriteria uit de welstandsnota, tenzij aan de in het advies nauwkeurig na
der omschreven voorwaarden (verwijzend naar de welstandscriteria) wordt voldaan. De stads
bouwmeester geeft nauwkeurig aan welke onderdelen van het plan gewijzigd moeten worden. 
De aanvrager krijgt vervolgens de gelegenheid zijn plan aan te passen, voor zover de ge
meente van oordeel is dat dit nog binnen de resterende vergunningtermijn kan worden gereali
seerd. Het college kan ook besluiten om de voorwaarden van het welstandsadvies op te ne
men in de omgevingsvergunning voor het bouwen.

c. niet akkoord: de stadsbouwmeester is van oordeel dat het plan strijdig is met redelijke eisen 
van welstand. Een negatief welstandsadvies betekent dat een bouwplan ingrijpend gewijzigd 
moet worden. Adviseert de stadsbouwmeester negatief, dan geeft hij een nauwkeurige schrif
telijke motivering. Deze bevat een korte omschrijving van het ingediende plan, een verwijzing 
naar de van toepassing zijnde welstandscriteria en een samenvatting van de beoordeling van 
het plan op die punten.

d. aanhouden: de stadsbouwmeester kan het advies aanhouden wanneer meer informatie of 
een toelichting van de ontwerper noodzakelijk is. Het college geeft daarbij aan of en hoe lang 
dit mogelijk is binnen de resterende vergunningtermijn.

5.2.2. Termijn van advisering
De stadsbouwmeester draagt er zorg voor dat het welstandsadvies voor vergunningplichtige bouwwer
ken, binnen twee weken na de datum van behandeling bij de gemeente bekend is.

6. Afwijking van het advies / second opinion
1. Burgemeester en wethouders kunnen bij het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning 

voor het bouwen afwijken van het advies van de stadsbouwmeester, indien zij van mening zijn dat 
de stadsbouwmeester de van toepassing zijnde criteria niet juist heeft geïnterpreteerd of toege
past. De redenen voor de afwijking worden bij de bekendmaking van het besluit vermeld. Alvorens 
definitief te besluiten, horen burgemeester en wethouders de stadsbouwmeester.

2. Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 2.10 lid 1 sub d van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht de mogelijkheid om bij strijdigheid van een bouwplan met de redelijke 
eisen van welstand toch een omgevingsvergunning voor het bouwen te verlenen, indien zij van 
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oordeel zijn dat daarvoor gewichtige redenen zijn. De afwijking wordt in de beslissing op de aan
vraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen gemotiveerd.

3. Burgemeester en wethouders kunnen eventueel op advies van de stadsbouwmeester gemotiveerd 
afwijken van de in de gemeentelijke welstandsnota vastgelegde welstandscriteria. Dat kan in het 
geval dat een bouwplan niet voldoet aan de welstandscriteria, maar wel aan redelijke eisen van 
welstand.

4. In die gevallen moet worden verwezen naar algemene beoordelingscriteria die in de welstandsno
ta zijn opgenomen.

5. Indien burgemeester en wethouders zich niet kunnen verenigen met het advies van de stadsbouw
meester, kunnen zij een 'second opinion' inwinnen bij een andere stadsbouwmeester of commis
sie. Alvorens daartoe over te gaan, stellen burgemeester en wethouders de stadsbouwmeester en 
de Federatie Welstand daarvan op de hoogte.

7. Evaluatie en aanpassing van de welstandsnota
1. Burgemeester en wethouders brengen aan de gemeenteraad jaarlijks verslag uit over de uitvoe

ring van het welstandsbeleid. Voor de aspecten die in dit verslag tenminste aan de orde moeten 
komen, wordt verwezen naar artikel 12c van de Woningwet.

2. Tenminste eenmaal per jaar vindt een evaluatiegesprek plaats tussen een vertegenwoordiging van 
het gemeentebestuur en het Oversticht.

3. De gemeenteraad beslist op grond van de jaarverslagen en evaluaties over eventuele aanvullin
gen en/of aanpassingen van de gemeentelijke welstandsnota.

8. Excessenregeling
Burgemeester en wethouders kunnen de stadsbouwmeester vragen te adviseren over vergunningvrije 
bouwwerken die in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. Dat is het geval wan
neer het gaat om buitensporigheden in het uiterlijk van een bouwwerk die ook voor niet-deskundigen 
evident zijn. Hiervoor zijn in de welstandsnota algemene criteria opgenomen”.

ARTIKEL III

Artikel 2.7.5, tweede en derde lid, van de Bouwverordening 2010, wordt gelezen als volgt: 
“2. De in artikel 3.41 van het Bouwbesluit bedoelde, aan of in bouwwerken aan te brengen voorzie

ningen voor de afvoer van hemelwater moeten:
a. zodanig lozen dat geen verontreiniging van water, bodem en lucht kan optreden; en
b. zijn aangesloten op een infiltratie- dan wel retentievoorziening van voldoende capaciteit, of 

aangesloten op een gemeentelijke afvoervoorziening.
3. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid onder b. kan het college van burgemeester en 

wethouders bepalen dat, en onder welke voorwaarden, de afvoer van hemelwater op een door 
hen aan te wijzen infiltratie- dan wel retentievoorziening plaatsvindt. “

ARTIKEL IV

1. Deze verordening treedt in werking op de derde dag na haar bekendmaking en heeft terugwerken
de kracht tot 1 januari 2012.

2. Adviezen uitgebracht door de welstandscommissie voor de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening worden geacht te zijn uitgebracht door de stadsbouwmeester.

Aldus besloten in de openbare 
vergadering van 9 januari 2012

de griffier, de voorzitter,
F.G.S. Droste mr. M.K.M. Stegers
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Uitgegeven door
Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers
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