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Inleiding  1

1.1 Het doel van de welstandsnota

In de welstandsnota is het kader voor het welstandsbeleid van de gemeente 
‘s-Hertogenbosch neergelegd.

Doel van de welstandsnota is het vertalen, waarborgen en versterken van de ruim-
telijke kwaliteit van de gebouwde omgeving. Dit door middel van transparante, 
objectieve en daarmee voor een ieder begrijpelijke criteria.
Het welstandsbeleid vormt daarbij de basis voor een actief, inspirerend en open 
architectuurbeleid conform de doelstellingen van de wetgever.

Met deze welstandsnota wordt beoogd de burgers vooraf te informeren over de 
criteria en uitgangspunten, die de welstandscommissie zal hanteren bij de beoor-
deling van een bouwplan dat haar om advies wordt voorgelegd. Bovendien wordt 
inzicht gegeven in de hoofdlijnen en procedures waarbinnen de welstandscom-
missie handelt en waarbinnen de welstandsadviezen worden gevormd. Wanneer het 
welstandsbeleid daarnaast ook nog eens - bestuurlijk en maatschappelijk - breed 
gedragen wordt, zal dit zeker leiden tot de indiening van ‘passende’ ontwerpen van 
bouwplannen en zal repressief optreden (handhaving) uitzondering worden.

De welstandsnota dient gezien te worden als een stimulans en inspiratiebron voor 
de kwaliteit van architectuur en het daarmee samenhangende welstandsniveau in 
deze stad.

De afspraak dat de raad wordt geïnformeerd over afwijking van de welstandsnota 
wordt onverkort gehandhaafd.

1.2 Proces van totstandkoming van deze welstandsnota

1. Opstellen van het concept van de Welstandsnota
2.  Het beschikbaar stellen van het concept voor de inspraakprocedure door het 

college van Burgemeester en Wethouders
3. Inspraak over de Welstandsnota
4. Eindverslag van de inspraakprocedure
5. Vaststelling van de welstandsnota door de Gemeenteraad
6. Publicatie en inwerkingtreding van de Welstandsnota

1.3 Leeswijzer

De welstandsnota ’s-Hertogenbosch bestaat in zijn digitale en analoge vorm uit 
een geheel met daarin het juridisch en organisatorisch kader en een beschrijving 
(ontstaansgeschiedenis, kenmerken en welstandscriteria) van in de gemeente voor-
komende bebouwingstypen, alsmede gebiedsbeschrijvingen (in totaal 16). 



Actualisering Welstandsnota 20116

Per welstandsgebied (indeling op ‘administratieve’ grenzen) is expliciet verduidelijkt 
welke welstandscriteria gelden in het gebied waarop het bouwinitiatief betrekking 
heeft. 
Hoofdstuk 2 van de nota beschrijft het juridisch en organisatorisch kader van de 
welstandsnota.
In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van het beoordelingskader voor 
bouwplannen. Hier wordt de systematiek van de welstandscriteria beschreven en 
wordt tevens aangegeven hoe de criteria dienen te worden toegepast.
In hoofdstuk 4 wordt het bestaande welstandsbeleid beschreven, met de gebieden 
waarvoor beeldkwaliteitplannen gelden.
Hoofdstuk 5 gaat in op de algemene welstandscriteria. 
In ‘s-Hertogenbosch treffen we verschillende woon- en werkgebieden aan, die ieder 
eigen stedenbouwkundige en architectonische eigenschappen bezitten. Dit leidt tot 
een aantal bebouwingstypen, die worden beschreven in hoofdstuk 6.
Er zijn bouwwerken te benoemen die zo gebiedseigen zijn, dat daarvoor een afzon-
derlijk beoordelingskader met welstandscriteria is ontwikkeld. Op deze specifieke 
objecten wordt in hoofdstuk 7 nader ingegaan.
In hoofdstuk 8 wordt een gebiedsbeschrijving per welstandsgebied gegeven.
Hoofdstuk 9 betreft een bronnen- en begrippenlijst, waarin de gebruikte bronnen en 
begrippen worden benoemd.
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Juridisch en 
organisatorisch kader  2

2.1 Inleiding

De Woningwet 2002 beoogt een inzichtelijker en duidelijker welstandstoezicht door 
het vaststellen van concreet uitgewerkte en expliciet omschreven welstandscriteria, 
gekoppeld aan transparante procedures. Daarbij speelt ook controle op de uitvoering 
van het welstandbeleid door het gemeentebestuur en de openbaarheid van dat beleid 
voor de burger een belangrijke rol. 
Bij besluit van 22 juni 2004 heeft de gemeenteraad de Welstandsnota vastgesteld.
In deze nota wordt de Welstandsnota geactualiseerd:
•	 	in	verband	met	opgedane	ervaringen	met	het	werken	met	de	Welstandsnota	2004
•	 	in	 verband	 met	 de	 inwerkingtreding	 van	 de	 Wet	 Algemene	 Bepalingen	 Omge-

vingsrecht (WABO)
•	 	het	 voornemen	 om,	 analoog	 aan	 de	 gedigitaliseerde	 bestemmingsplannen,	 de	

welstandscriteria gebruiksvriendelijk toegankelijk te maken op internet.

2.2  Procedure van totstandkoming en  
wijziging welstandsnota

De welstandsnota betreft een gemeentelijk document met beleidsregels als bedoeld 
in Hoofdstuk 4, titel 4.3, van de Algemene wet bestuursrecht (AWB).
Bij de voorbereiding van een nieuwe welstandsnota, maar ook bij een wijziging 
of aanvulling ervan worden de inwoners van de gemeente en andere belangheb-
benden betrokken. Zij krijgen via de inspraakprocedure, zoals vastgelegd in de 
gemeentelijke inspraakverordening, vooraf de gelegenheid om op de inhoud van 
het beleidsvoorstel te reageren.

Welstandsnota
Basisdeel
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In de Woningwet 2002 is de verantwoordelijkheid voor het gemeentelijke welstands-
beleid expliciet neergelegd bij de gemeenteraad. In artikel 12a, lid 1, van de nieuwe 
Woningwet wordt dan ook bepaald dat de gemeenteraad de welstandsnota 
vaststelt. Bij deze vaststelling worden de resultaten van de inspraak meegewogen. 

Na de vaststelling wordt de welstandsnota en de datum van inwerkingtreding 
daarvan gepubliceerd in de Bossche Omroep.

Het raadsbesluit tot vaststelling van de welstandsnota is op grond van artikel 8:2 
van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) uitgesloten van de mogelijkheid van 
bezwaar en beroep.

2.3 Verantwoording welstandbeleid

De gemeenteraad bepaalt als hoogste gemeentelijke bestuursorgaan de beleids-
keuzen over vorm, inhoud en reikwijdte van het welstandsbeleid en stelt daarvoor 
de instrumenten vast.
De uitvoering van het welstandsbeleid ligt bij het college van burgemeester en 
wethouders. Dit bestaat primair uit de uitoefening van het welstandstoezicht bij de 
verlening van de bouwvergunning.
De advisering in het kader van het welstandstoezicht ligt bij de gecombineerde 
monumenten- en welstandscommissie (hierna kortweg aangeduid als welstands-
commissie). De Woningwet 2002 biedt de keuze uit een meervoudige welstands-
commissie en een enkelvoudige commissie in de vorm van een stadsbouwmeester. 
Beide zijn echter niet mogelijk. 
In de gemeente ‘s-Hertogenbosch is gekozen voor advisering door een meervou-
dige welstandscommissie.

Met het oog op een betere controleerbaarheid van het welstandstoezicht heeft 
de wetgever in de Woningwet 2002 de verplichting neergelegd van een jaarlijkse 
verslaglegging van de welstandscommissie aan de gemeenteraad met betrekking 
tot de door de commissie verrichte werkzaamheden. In het verslag dient ten minste 
te worden aangegeven op welke wijze de commissie is omgegaan met de vastge-
stelde welstandscriteria. 

2.4 Juridische status van de welstandsnota

Met de welstandsnota wordt invulling gegeven aan de in artikel 12 van de Woningwet 
2002 neergelegde verplichting tot vaststelling van een gemeentelijke welstandsnota 
door de gemeenteraad.
De in de welstandsnota neergelegde criteria zijn geen algemeen verbindende voor-
schriften, maar beleidsregels als bedoeld in hoofdstuk 4 titel 4.3 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb). Als beleidsregels vormen zij het kader waarbinnen burge-
meester en wethouders het welstandstoezicht uitoefenen. Ingevolge art. 12b 
baseert de welstandscommissie haar advies slechts op de criteria in de welstands-
nota met dien verstande dat die criteria buiten werking blijven wanneer de toepas-
sing leidt tot strijd met het geldende bestemmingsplan of de stedenbouwkundige 
bepalingen van de Bouwverordening (indien die gelden). Burgemeester en wethou-
ders kunnen (gemotiveerd) besluiten toch bouwvergunning te verlenen ook al is het 
bouwplan in strijd met de welstandscriteria. 

De welstandsnota bevat zowel het toetsingskader voor bouwaanvragen voor 
wat betreft de preventieve beoordeling aan redelijke eisen van welstand alsook 
ingevolge art. 12 a, lid 1, b, het toetsingskader voor re-pressieve beoordeling. In 
de Welstandsnota staan ook de criteria die worden toegepast voor de beoordeling 



Actualisering Welstandsnota 2011 9

achteraf of het uiterlijk van een bouwwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke 
eisen van welstand. Zie hierna onder 2.12.

2.5 Het welstandstoezicht

Burgemeester en wethouders zijn belast met de bestuurlijke uitvoering van het 
welstandstoezicht. Voldoet een bouwplan aan redelijke eisen van welstand en zijn 
er voor het overige geen weigeringsgronden, dan moet op grond van het impera-
tief - limitatief stelsel zoals dat is neergelegd in de Woningwet, resp. de WABO, de 
bouwvergunning voor het bouwplan worden verleend.
De advisering over de welstandsaspecten van een bouwplan is opgedragen aan de 
welstandscommissie. 

De adviezen van deze commissie op basis van de in de welstandsnota opgenomen 
criteria spelen een belangrijke rol bij de besluitvorming over bouwaanvragen. 
Mandaat aan een ambtenaar is mogelijk voor eenvoudige bouwaanvragen en/of 
herhalingsplannen. De uiteindelijke besluitvorming met betrekking tot bouwaan-
vragen berust bij het college van burgemeester en wethouders. In bepaalde gevallen 
kan het college gemotiveerd afwijken van het welstandsadvies (zie paragraaf 2.9).

2.6  Welstandstoezicht en de indeling vergunningplicht 
bouwwerken

Op het welstandstoezicht zoals dat in de Woningwet 2002 zijn basis vindt, is de in 
de wet neergelegde nieuwe indeling voor bouwwerken van invloed.
In de volgende paragrafen wordt dit onderscheid nader uiteengezet.

2.6.1 Onderscheid in vergunningplicht voor bouwwerken
De WABO kent de volgende indeling in bouwwerken:
1 vergunningvrije bouwwerken;
2 bouwvergunningplichtige bouwwerken.

Met WABO komt het onderscheid licht- en regulier vergunningsplichtige bouw-
werken uit de Woningwet te vervallen. In plaats daarvan komt in artikel 2.1, lid 1 sub 
a WABO de activiteit bouwen als onderdeel van een project(omgevingsvergunning). 
Het vergunningsvrij bouwen is opgenomen in bijlage II van het Besluit omgevings-
recht (BOR).

2.6.2 Vergunningvrije bouwwerken
Bouwvergunningvrij betekent dat de betreffende bouwwerken niet aan enige 
preventieve gemeentelijke toets zijn onderworpen. Dit geldt voor de voorschriften 
van het Bouwbesluit, alsook voor de (redelijke) eisen van welstand.
Wel kan repressief worden getoetst aan de constructie-eisen van het Bouwbesluit 
en of sprake is van ernstige strijd met redelijke eisen van welstand, gebaseerd op 
de criteria daarvoor in de Welstandsnota. 
Bouwvergunningvrije bouwwerken worden dus niet aan een preventieve welstands-
beoordeling onderworpen. Desgevraagd kan betrokkene vooraf toetsing vragen  
aan de gemeente. Die toets kan ook worden vastgelegd. Dan weet betrokkene 
vooraf dat het ook qua welstand goed zit. 
In van rijkswege beschermde stads- en dorpsgezichten en als het om rijks-, provin-
ciale en gemeentelijke monumenten gaat mag niet vergunningvrij gebouwd worden. 
Zie 2.7.3 hierna.
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2.6.3  Welstandsvrije of deels welstandsvrije bouwwerken
Ingevolge artikel 12 van de Woningwet kan de gemeenteraad zogenaamde
welstandsvrije gebieden aanwijzen.
In deze actualisering van de welstandsnota 2004 worden de volgende gebieden
als welstandsvrije gebieden aangewezen: 
- achtererfgebieden als bedoeld in artikel 1, lid 1 van Bijlage II van het Besluit 

omgevingsrecht bij grondgebonden woningen, met uitzondering van achtererf-
gebieden gelegen binnen de grenzen van de van rijkswege beschermde 
stads-en dorpsgezichten als bedoeld in artikel 35 van de Monumentenwet 
(Binnenstad/Bossche Broek en De Muntel); 

- de delen van industrie- en bedrijventerreinen, die niet gelegen zijn aan belang-
rijke  ontsluitingswegen of belangrijk openbaar gebied, zoals nader aangeduid 
op de bij deze nota behorende kaart  1,Overzicht welstandsgebieden 
(hieronder aangegeven)

- de op de hiervoor genoemde kaart aangewezen woonwagenlokaties;
- de op de hiervoor genoemde kaart aangegeven bosrandkavels in het gebied 

Haverleij. Het is de bedoeling dat deze bosrandkavels als een pilot gaan 
fungeren voor het realiseren van een project zonder dat daarvoor welstandscri-
teria of beeldkwaliteitsplannen worden vastgesteld.

Hoewel hiervoor gesproken wordt van welstandsvrij of deels welstandsvrij, is het 
juridisch beter om te spreken van gebieden en categorieën waarvoor geen algemene 
en/of gebiedscriteria gelden. 
In dit verband dient dan ook aangegeven te worden, dat voor 10 van de 25 gebieds-
categorieën wel de algemene criteria van toepassing zijn, maar geen gebiedscriteria 
worden gehanteerd, nl:
- H4 Gemengde bebouwing
- W9 Individuele woonbebouwing
- B1 Industriebebouwing
- B2 Bedrijfsbebouwing
- B4 Perifere detailhandel 

kaart 1  
Overzicht welstandsgebieden
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- G1 Park, groengebied of sportcomplex
- G4 Natuurgebied
- T1 Gestapelde (woon)bebouwing
- T2 Winkelcentrum
- T4 Op zichzelf staande bebouwing.

Het voorgaande is niet van toepassing voor rijksmonumenten- en beschermde stads- 
of dorpsgezichten.

2.7 De welstandscommissie

2.7.1 Samenstelling en besluitvorming
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vastleggen van de regels met betrek-
king tot het functioneren, de inrichting en samenstelling van de welstandscom-
missie en de vorm van het advies. Ingevolge artikel 8, lid 6 van de Woningwet is 
een en ander vastgelegd in de gemeentelijke bouwverordening (Hoofdstuk 9 en 
bijlage 9 daarbij). De gemeente ’s-Hertogenbosch kent een gecombineerde Monu-
menten- en Wel stands commissie en 2 subcommissies daaruit. De subcommissies 
zijn gemandateerd wanneer zij menen te weten hoe het advies van de voltallige 
commissie zal luiden. Bij twijfel vindt geen afdoening bij mandaat plaats.
In de praktijk betekent dit dat de belangrijkste en gevoelige bouwplannen worden 
voorgelegd aan de voltallige commissie en de overige via mandaat worden afgedaan. 
De commissie kent twee subcommissies. 

Eén voor afdoening bij mandaat voor de bouwplannen in de beschermde stads- en 
dorpsgezichten, voor de bouwplannen betrekking hebbend op monumenten en 
voor de monumentenvergunningen. Eén voor de overige bouwplannen. 

2.7.2 Taken van de welstandscommissie
De taakstelling van de gecombineerde Monumenten- en welstandscommissie 
is nader geregeld in het reglement (bijlage 9 van de Bouwverordening). Daartoe 
behoort ook de welstandsadvisering over bouwplannen (zowel formele aanvragen 
als beoordelingsverzoeken, schetsplannen e.d.) hetzij door de voltallige commissie 
hetzij door de subcommissies bij mandaat. Zie 2.7.1.

2.7.3 Mandaat aan ambtenaren
Eenvoudige en/of herhalingsplannen worden gemandateerd aan ambtenaren; bij 
twijfel of als niet wordt voldaan aan de criteria wordt een bouwplan alsnog aan de 
commissie voorgelegd.

2.8 Principeverzoek en schetsplan

De mogelijkheid om via een schetsplan een zogenaamde principe-uitspraak van de 
welstandscommissie te verkrijgen blijft aanwezig. Het gaat in dat geval echter niet 
om een formele bouwaanvraag, maar om een zogenaamd principeverzoek.
Een dergelijke werkwijze heeft het voordeel dat al in een vroegtijdig stadium duide-
lijkheid ontstaat over de welstands aspecten. Vooral wanneer het gaat om een 
langdurig en complex ontwikkelings proces van een bouw- en/of ontwikkelingsplan, 
waarbij een tussentijds (sturend) standpunt van de welstandscommissie gewenst is, 
is deze werkwijze zeker aanbevelings waardig.
Ook in minder complexe aangelegenheden kan er behoefte bestaan aan een 
principe uitspraak. 
Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een bouwplan in een stedenbouwkundig en/of 
architectonisch gevoelige omgeving.
Teneinde verwarring te voorkomen dient in het principeverzoek uitdrukkelijk te 
worden aangegeven dat het niet om een bouwaanvraag gaat. (standaardformulier 
is beschikbaar, ook digitaal).
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2.9 Afwijking van het welstandsadvies door B&W

Bestuurlijk is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de 
afgifte van bouwvergunningen. Evenals onder de werking van de Woningwet 1991 
is en blijft het oordeel van de commissie een advies. Burgemeester en wethouders 
zijn bevoegd om - mits deugdelijk gemotiveerd - van het welstandsadvies af te 
wijken.
In de verplichte jaarlijkse verslaglegging aan de gemeenteraad dient door het 
college van burgemeester en wethouders te worden aangegeven op welke wijze zij 
zijn omgegaan met de adviezen van de welstandscommissie.

Van het welstandsadvies kan door het college van burgemeester en wethouders 
worden afgeweken indien zij van oordeel zijn dat de commissie de welstandscri-
teria niet juist heeft toegepast dan wel de verkeerde criteria aan het advies ten 
grondslag heeft gelegd. Het betreft hier een afwijking op inhoudelijk welstandsar-
gumenten. Indien een dergelijke situatie zich voordoet zal, alvorens een beslissing 
wordt genomen op de bouwaanvraag en binnen de wettelijke beslistermijn, een  
hernieuwd advies worden gevraagd aan de welstandscommissie onder vermelding 
van de redenen daartoe.

Voorts biedt Artikel 44 lid 1 sub d het college de mogelijkheid om ondanks de strij-
digheid met de redelijke eisen van welstand, in casu de criteria in de Welstandsnota, 
toch te besluiten om de bouwvergunning te verlenen. Uiteraard dient dit deugdelijk 
gemotiveerd te gebeuren en zal van deze mogelijkheid niet al te lichtvaardig gebruik 
dienen te worden gemaakt. Zwaarwegende economische of maatschappelijke 
gronden kunnen een dergelijk besluit rechtvaardigen. Zie ook hierna onder 2.10.

2.10  Toepassing van de welstandscriteria door de 
welstandscommissie. Bouwwerken van bijzondere 
schoonheid

De Woningwet verplicht de welstandscommissie haar advies te baseren op de 
criteria in de Welstandsnota. Het is echter mogelijk dat in een bepaald geval slechts 
negatief advies mogelijk is op basis van de gebiedscriteria, terwijl de commissie van 
mening is dat het bouwplan van een dusdanige schoonheid is dat het bouwplan 
moet worden bevorderd. In zo’n situatie kan de welstandscommissie adviseren 
van de gebiedsgerichte criteria af te wijken, als zij van mening zijn dat een positief 
welstandsadvies moet worden afgegeven op basis van de volgende criteria:
- er is sprake van een bouwplan met vernieuwende, nieuwe of bestaande archi-

tectonische kwaliteiten;
- er is sprake van een bouwplan van een bijzondere kwaliteit en schoonheid dat 

iets bijzonders toevoegt aan de kwaliteit van de bestaande omgeving of de te 
verwachten ontwikkeling daarvan;

- het bouwplan kan positief gemotiveerd worden vanuit de algemene criteria zoals 
opgenomen in deze welstandsnota;

Het is aan burgemeester en wethouders om dit advies al dan niet over te nemen. 
Indien zij van mening zijn dat toch de gebiedscriteria dienen te worden toegepast 
om welke reden dan ook (bijv. belangen van derden, adviezen van andere advies-
instanties) kunnen burgemeester en wethouders zelf beoordelen of wel of niet aan 
redelijke eisen van welstand wordt voldaan maar dan getoetst aan de gebiedsge-
richte criteria. Zie hiervoor ook 5.1 van deze nota met betrekking tot de verhouding 
algemene welstandscriteria en gebiedscriteria. De afspraak, dat de gemeenteraad 
wordt geïnformeerd over de toepassing van deze paragraaf, blijft onverkort van 
toepassing.
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2.11  Openbaarheid van vergadering en mondelinge 
toelichting

De behandeling van bouwplannen door de welstandscommissie, alsook door de 
subcommissies, is openbaar. 
Principeverzoeken en schetsplannen worden eveneens in beginsel in het openbaar 
behandeld.
Van de openbaarheid wordt slechts afgeweken om moverende redenen, conform 
hetgeen geregeld is in de Bouwverordening en het reglement van de commissie.
Indien de aanvrager van de bouwvergunning hierom bij het indienen van de aanvraag 
om bouwvergunning heeft verzocht, wordt deze door of namens de welstandscom-
missie in staat gesteld tot het geven van een toelichting op het bouwplan.

2.12 Excessenregeling

Ingevolge artikel 19 van de Woningwet kan van gemeentewege worden opgetreden 
tegen excessen op welstandsgebied.

In concreto kunnen burgemeester en wethouders de eigenaar van een bouwwerk (of 
degene die uit anderen hoofde bevoegd is, bijvoorbeeld bij erfpacht of opstalrecht) 
aanschrijven tot het treffen van die voorzieningen die maken dat de situatie, waarin 
sprake is van ernstige strijd met redelijke eisen van welstand, wordt opgeheven.

Of sprake is van ernstige strijd met redelijke eisen van welstand moet worden beoor-
deeld naar de criteria die in de Welstandsnota daarvoor zijn opgenomen. Artikel 
12a, lid 1, sub b, van de Woningwet verplicht tot het opnemen van die criteria in de 
Welstandsnota.

In deze Welstandsnota wordt daarvoor mede gebruik gemaakt van de criteria m.b.t. 
de toetsing of wordt voldaan aan redelijke eisen van welstand (als bedoeld in artikel 
12a, lid 1 sub a van de Woningwet), zowel de algemene als de gebiedsgerichte 
criteria.

Voor de beoordeling of een bouwwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke 
eisen van welstand geldt als uitgangspunt dat de esthetische kwaliteit van het 
bouwwerk duidelijk onvoldoende moet zijn. Daarbij zijn niet alleen de in de vorige 
alinea genoemde criteria van belang en de mate waarin daarvan wordt afgeweken, 
maar ook de onderhoudssituatie van het desbetreffende bouwwerk. Te denken valt 
daarbij aan afbladderend verf- of stucwerk, ernstige vervuiling (van bijvoorbeeld 
het verfwerk, het metselwerk of het stucwerk), rot houtwerk, kapotte ruiten, (deels) 
ontbrekende dakbedekking enz.

Van een duidelijk ‘onvoldoende esthetische kwaliteit’ is sprake als in sterke mate 
van een of meer criteria wordt afgeweken, al dan niet (mede) veroorzaakt door de 
onderhoudssituatie.
Ook is dat het geval indien sprake is van een duidelijk cumulatief effect:
hoewel niet in ernstige mate in strijd met één of meerdere criteria, wordt van zoveel 
criteria afgeweken, al dan niet gepaard gaande met een geheel of gedeeltelijk 
slechte onderhoudssituatie dat toch sprake is van een duidelijk onvoldoende op 
esthetisch gebied. 
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Beoordelingskader 3
De welstandcriteria die in de volgende hoofdstukken geformuleerd worden, zijn 
maatgevend voor de gemeentelijke welstandbeoordeling. Deze criteria bieden een 
richtinggevend kader aan opdrachtgevers en vormgevers. Naast het bestemmings-
plan en de gemeentelijke bouwverordening is de welstandsnota een gemeentelijk 
instrument om bouwplannen te toetsen.

In de welstandsnota zullen op verschillende schaalniveaus en lagen beschrijvingen 
worden gegeven waaruit welstandscriteria worden geformuleerd. Zij beschrijven het 
kader waarbinnen concrete bouwinitiatieven getoetst worden. Om uiteindelijk op 
het niveau van het bouwperceel een set criteria te kunnen genereren, is het belang-
rijk om de verbanden en samenhang tussen deze verschillende schaalniveaus in 
beeld te brengen. Dit hoofdstuk is dan ook te beschouwen als een leeswijzer of 
misschien wel een gebruiksaanwijzing, van hetgeen in de volgende hoofdstukken 
wordt beschreven. 

Grofweg wordt het uiteindelijke beoordelingskader opgebouwd uit de volgende 
aspecten:
- algemene welstandscriteria;
-  welstandscriteria voortkomend uit de kenmerken van de te onderscheiden 

bebouwingstypen;

3.1 Samenhang van de criteria

Bouwaanvragen in een bepaald gebied worden met behulp van de beschreven 
criteria beoordeeld. De gebiedskarakteristiek bestaat uit de karakteristieken en 
criteria van het bebouwingstype. 

Bouwwerken die niet met behulp van de beschreven gebiedskarakteristiek te beoor-
delen zijn, omdat zij daarvan zowel functioneel als morfologisch te veel afwijken, 
worden beoordeeld aan de hand van de algemene welstandscriteria. Het gaat dan 
immers om de vraag of dit te realiseren bouwwerk door zijn bijzondere verschij-
ningsvorm een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.
De algemene welstandscriteria werken ook aanvullend (zie onder 3.2).

3.2 Basisdelen voor de gehele stad

In hoofdstuk 4 ‘Welstandsbeleid’ worden gebieden benoemd waarvoor vastge-
stelde beeldkwaliteitregels van toepassing zijn of in de toekomst zullen worden 
opgesteld/vastgesteld. Voor deze gebieden zullen geen nadere welstandscriteria 
worden opgesteld en deze gebieden zullen niet nader beschreven dan wel geana-
lyseerd worden. Er zal verwezen worden naar de beeldkwaliteitregels binnen deze 
bestaande en nog te ontwikkelen plannen en er zal derhalve geen nieuw beleid voor 
worden ontwikkeld.
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De desbetreffende beeldkwaliteiteitplannen maken onderdeel uit van deze 
Welstandsnota en bouwplannen in die gebieden zullen conform het bepaalde in 
de Woningwet beoordeeld worden op basis van de in die beeldkwaliteitsplannen 
vervatte welstandscriteria.

Hoofdstuk 5 gaat in op de algemene welstandscriteria. Deze richten zich op de 
zeggingskracht en het vakmanschap van het architectonisch ontwerp en zijn terug 
te voeren op universele kwaliteitsprincipes. De algemene welstandscriteria zijn een 
beoordelingskader op zich of worden in een aantal gevallen meer expliciet gemaakt 
in gebiedgerichte en objectgerichte criteria.
De algemene welstandscriteria geven aan welke interpretatieruimte burgemeester 
en wethouders en de welstandscommissie in algemene zin hebben bij het hanteren 
van aanvullende beoordelingskaders wanneer die naast de algemene welstandscri-
teria gelden.

De bebouwing in ‘s-Hertogenbosch bestaat uit verschillende woon- en werkge-
bieden die ieder eigen stedenbouwkundige en architectonische eigenschappen 
bezitten. In ‘s-Hertogenbosch wordt binnen de woon- en werkgebieden een 
aantal zogenaamde bebouwingstypen onderscheiden. Deze worden beschreven in 
hoofdstuk 6 ‘bebouwingstypen’.
In de beschrijvingen van de bebouwingstypen wordt ingegaan op de kenmerken 
van het bebouwingstype en op de aspecten:
- bebouwing en omgeving;
- bebouwing op zich;
- materiaal, detaillering en kleur.
Hieruit volgen gemeenschappelijke welstandscriteria die gelden voor alle bebouwing 
binnen dat type. Deze welstandscriteria komen terug in het gebiedsgerichte beoor-
delingskader.

De algemene criteria en de welstandscriteria volgend uit de bebouwingstypen 
vormen de basis voor het uiteindelijke beoordelingskader.
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Er is een aantal specifieke objecten en ensembles te benoemen die zo karakteris-
tiek en gebiedseigen zijn, dat daarvoor geen afzonderlijk beoordelingskader met 
welstandscriteria is ontwikkeld. In hoofdstuk 7 ‘specifieke objecten en ensembles’
wordt hier nader op ingegaan. De algemene welstandscriteria gelden voor bouw-
werken die bijzonder specifiek en beeldbepalend zijn voor ‘s-Hertogenbosch. 
Deze bouwwerken worden beoordeeld aan de hand van de algemene criteria. 
Daarbij wordt opgemerkt dat in het kader van deze herziening zowel aan de 
algemene als aan de gebiedsgerichte criteria behoud van tenminste de bestaande 
architectonische kwaliteit, incl. school- en stijlkenmerken, van welk bouwwerk dan 
ook, is toegevoegd.

In hoofdstuk 8 zijn de uitgebreidere beschrijvingen van de onderscheidene gebieds-
delen opgenomen.

Hoofdstuk 9 begrippenlijst waarin de gebruikte begrippen worden benoemd. 

3.3 Geografische uitwerking per welstandsgebied

Voor de overzichtelijkheid en toegankelijkheid van deze welstandsnota is afgezien 
van het creëren van verschillende welstandsniveaus. Met het reeds onder 3.2. aan 
de algemene en aan alle gebiedsgerichte criteria toegevoegde criterium van behoud 
van tenminste de bestaande architectonische kwaliteit, is er geen noodzaak meer 
voor welstandsniveaus. De welstandscommissie krijgt hiermee de opdracht om, 
overal waar welstandsregiem geldt, het niveau van de reeds aanwezige kwaliteit te 
handhaven en hoogwaardige architectuur te stimuleren.
Per welstandsgebied is een beschrijving gegeven van de aanwezige bebouwings-
typen en eventueel architectonische/stedenbouwkundige deeltypen. Die treft u aan 
in hoofdstuk 8.
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Welstandsbeleid 4
Binnen bebouwingstypen met sterk beeldbepalende waarden zijn de welstands-
criteria, waaraan een bouwplan moet voldoen om te kunnen voldoen aan redelijke 
eisen van welstand, omvangrijker en concreter dan in een bebouwingstype zonder 
beeldbepalende waarde voor de omgeving.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft bij deze herziening van de Welstandsnota 
ervoor gekozen om welstandsvrij te hanteren.
In deze actualisering van de welstandsnota 2004 worden de volgende gebieden
als welstandsvrije gebieden aangewezen: 
- achtererfgebieden als bedoeld in artikel 1, lid 1 van Bijlage II van het Besluit 

omgevingsrecht bij grondgebonden woningen, met uitzondering van achter-
erfgebieden gelegen binnen de grenzen van de van rijkswege beschermde 
stads-en dorpsgezichten als bedoeld in artikel 35 van de Monumentenwet 
(Binnenstad/Bossche Broek en De Muntel); 

- de delen van industrie- en bedrijventerreinen, die niet gelegen zijn aan belang-
rijke  ontsluitingswegen of belangrijk openbaar gebied, zoals nader aangeduid 
op de bij deze nota behorende kaart  1,Overzicht welstandsgebieden 
(hieronder aangegeven)

- de op de hiervoor genoemde kaart aangewezen woonwagenlokaties;
- de op de hiervoor genoemde kaart aangegeven bosrandkavels in het gebied 

Haverleij. Het is de bedoeling dat deze bosrandkavels als een pilot gaan 
fungeren voor het realiseren van een project zonder dat daarvoor welstandscri-
teria of beeldkwaliteitsplannen worden vastgesteld.

Zoals eerder vermeld is er ook voor gekozen om niet met welstandsniveaus te 
werken.
Uit de gebiedsbeschrijvingen en de beschrijvingen van de bebouwingstypen blijkt 
dat niet alle bebouwing even waardevol of mooi is. Er is duidelijk verschil in archi-
tectonische kwaliteit. Om deze kwaliteit te waarborgen is een daartoe strekkend 
criterium opgenomen, waaraan altijd door de welstandscommissie moet worden 
getoetst. Bestaande bebouwing mag kwalitatief niet aangetast worden. Nieuwbouw 
moet qua niveau minimaal aansluiten bij de omgeving en/of van hetzelfde niveau zijn 
als hetgeen er gesloopt is. Daarnaast moet nog steeds ook voldaan worden aan de 
algemene en gebiedsgerichte criteria.

Deze keuzen zijn erop gericht om met behoud van de kwaliteit tot een duidelijker en 
toegankelijker welstandsnota te komen.

In ‘s-Hertogenbosch zijn voor een aantal bestaande woon- en bedrijfsgebieden 
reeds beeldkwaliteiteisen vastgelegd. Voor deze gebieden zullen geen nadere 
welstandscriteria worden opgesteld en deze gebieden zullen niet nader geïnven-
tariseerd dan wel beschreven worden. Er wordt verwezen naar de desbetreffende 
beeldkwaliteitplannen, die onderdeel van de Welstandnota zijn.

Daarnaast zijn enkele gebieden binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch dusdanig 
in ontwikkeling dat binnen deze nieuwe projecten eigen beeldkwaliteiteisen zullen 
worden vastgesteld. Ook voor deze gebieden wordt verwezen naar de te ontwik-
kelen (bebouwings)regels binnen deze plannen en er zullen in deze welstandsnota 
voor deze gebieden geen welstandscriteria worden ontwikkeld.

Hierna worden de bestaande en vast te stellen beeldkwaliteitplannen benoemd en 
aangegeven waar deze zich bevinden. Met de vaststelling door de raad bij de vast-
stelling van de welstandsnota gaan deze onderdeel uitmaken van de welstandsnota.
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Beeldkwaliteitplannen

BEELDKWALITEITPLAN
VASTGESTELD DOOR DE RAAD

BEELDKWALITEITPLAN
VAST TE STELLEN DOOR  
DE RAAD BIJ DEZE NOTA

1 Broekland-Noord A Sport en recreatiezone

2 Broekland B Bedrijvenpark De Groote Vliet

3 Vlietdijk C Empel 3e fase

4 De Watertuinen D Empel 2e fase

5 De Hoven E Boschveld

6 Het Paleiskwartier

7 De Brand

8 Treurenburg

9 First Edition Haverleij

10 Bestemmingsplan Haverleij

11 De Hoef

12 Deuteren

13 Meerendonk

14 Stadswalzone

15 Paleiskwartier Zuid

16 Carolus De Herven

Nieuwe beeldkwaliteitplannen zullen als aanvulling op deze nota kunnen worden 
vastgesteld en daarvan dan deel uitmaken. Zij volgen dan dezelfde procedure als 
voor de welstandsnota is voorgeschreven.
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Algemene welstandscriteria 5
De algemene welstandscriteria gelden als uitgangspunt voor iedere welstandsbe-
oordeling en worden door de welstandscommissie gebruikt bij de argumentatie van 
het welstandsadvies. De algemene welstandscriteria richten zich op de zeggings-
kracht en het vakmanschap van het architectonisch ontwerp en zijn terug te voeren 
op vrij universele kwaliteitsprincipes. Ze bestaan uit een uiteenzetting van algemene 
architectonische begrippen en aspecten waarmee kwaliteit (of het gebrek aan 
kwaliteit) kan worden omschreven. De algemene welstandscriteria dienen ook als 
inspiratiebron voor de ontwerpers en opdrachtgevers.

5.1 Toepassing algemene welstandscriteria

De algemene welstandscriteria liggen ten grondslag aan de beoordeling van elk 
plan dat aan welstandstoetsing onderhevig is, omdat ze het uitgangspunt hebben 
gevormd voor de uitwerking van de gebiedsgerichte welstandscriteria. Van gebieds-
gerichte welstandscriteria wordt in deze nota alleen gebruik gemaakt wanneer er 
criteria nodig zijn die explicieter zijn dan de algemene welstandscriteria. In hoofdstuk 
6 zullen de gebiedsgerichte welstandscriteria worden beschreven. 
In de praktijk zullen de gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria 
voldoende houvast bieden voor de planbeoordeling.

Wanneer dit echter niet het geval is, kan altijd terug gegrepen worden op de 
algemene welstandscriteria. Dit kan bijvoorbeeld:
- wanneer voor een bepaald object of bepaald bebouwingstype geen object- of 
gebiedsgerichte welstandscriteria opgesteld kunnen worden die iets toevoegen aan 
de algemene welstandscriteria;
- als er sprake is van een plan van bijzonder hoge kwaliteit, maar dat van de 
bestaande of toekomstige omgeving afwijkt en daardoor niet past binnen de 
gebiedsgerichte welstandscriteria. Zie 2.10 van deze nota.

5.2  Algemene welstandscriteria/beoordelingsaspecten

1. De bestaande architectonische kwaliteit van een bouwwerk, incl. school- en 
stijlkenmerken, moet tenminste worden gehandhaafd.
Tussen de onderscheidene gebieden, maar ook tussen de aanwezige bouwwerken 
in onze stad is er nogal verschil in architectonische kwaliteit. Dit criterium dient om 
de onderscheidene kwaliteit te behouden. 
Voor de overzichtelijkheid en toegankelijkheid is gekozen voor het laten vervallen 
van welstandsniveaus. 
Er resteren in deze nota alleen nog algemene en gebiedsgerichte criteria. Dit 
criterium geldt altijd en overal en waarborgt de onderscheidene kwaliteiten hoog en 
laag en daar tussen in.
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Bebouwing en omgeving

2.  Een bouwwerk moet aanvaardbaar zijn in zijn omgeving. Die omgeving kan 
zowel bestaan uit andere bouwwerken, maar ook uit onbebouwd terrein of een 
combinatie daarvan. Met die omgeving moet rekening worden gehouden.

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden 
verwacht dat de verschijningsvorm past binnen de karakteristiek van de reeds 
aanwezige bebouwing, de openbare ruimte, het landschap en de stedenbouwkun-
dige context. 

3.  Gevels in een straat of op een locatie hebben veelal een bepaalde opbouw en/of 
ritmiek. Bij nieuwbouw of aanpassing van bestaande bouw dient de bebouwing 
daar aan aangepast worden.

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden 
verwacht dat het past binnen de opbouw en ritmiek van de bestaande gevels. De 
nieuwe elementen dienen samenhang te vertonen met de bestaande gevelele-
menten, ervan uit gaande dat de bestaande elementen kwaliteit bezitten. 

4.  In straten, buurten of wijken is meestal sprake van een bebouwingsthema. Ook 
kan er sprake zijn van stedenbouwkundige en/of architectonische ensembles. 
Dat bebouwingsthema en de ensembles moeten gerespecteerd worden en 
herkenbaar blijven.

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden 
verwacht dat het past binnen beschreven of aanwezige bebouwingsthema’s en 
stedenbouwkundige en/of architectonische ensembles. 

Bebouwing op zich

5.  Bij een bouwwerk (of bouwwerken) is er meestal sprake van samenhang en/of 
relatie en/of gebruik tussen de samenstellende delen daarvan. Die samenhang 
of relatie moet, indien aanwezig, gerespecteerd worden.

De samenhang in het bouwwerk of de bouwwerken dient ,voor wat betreft de 
onderlinge relatie tussen de samenstellende delen daarvan, aanvaardbaar te zijn.
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Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden 
verwacht dat het een samenhangend stelsel van maatverhoudingen heeft dat 
beheerst wordt toegepast in ruimtes, volumes en vlakverdelingen. De afmetingen en 
verhoudingen van gevelelementen vormen tezamen de compositie van het gevelvlak. 
Dakvormen vormen belangrijke elementen in de compositie. De kracht van een 
compositie is groter naarmate de maatverhoudingen een sterkere samenhang en 
hiërarchie vertonen. Mits vakkundig toegepast, kunnen ook spanning en contrast 
daarin hun werking hebben. Als toegevoegde elementen (zoals een dakkapel of een 
aanbouw) te dominant zijn ten opzichte van de hoofdmassa, verstoren zij het beeld 
van het object zelf. 

6.  Ook is er meestal sprake van samenhang en/of relatie tussen de architectuur 
en de constructie van een gebouw of gebouwen. Die samenhang en/of relatie 
moet, indien aanwezig, gerespecteerd worden.

De samenhang tussen de architectonische vormen, de te vervullen functies en de 
constructieve samenstelling van een gebouw dient aanvaardbaar te zijn
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden 
verwacht dat de vormgeving een relatie heeft met het gebruik ervan en de wijze 
waarop het gemaakt is. Een gebouw waarbij sprake is van een contrast tussen 
vormgeving en gebruik kan ook bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving. Hiervan 
kan sprake zijn bij het herbestemmen van gebouwen, zoals een oud fabrieksge-
bouw. 

7.  Een gebouw kan een heel heldere architectuur of een heel helder uiterlijk hebben. 
Die helderheid moet gerespecteerd worden. 

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden 
verwacht dat er structuur is aangebracht in het beeld. Een heldere structuur biedt 
houvast voor de waarneming en is bepalend voor het beeld dat men vasthoudt van 
een gebouw. Ritme, herkenbare maatreeksen en materialen maken het mogelijk de 
grote hoeveelheid visuele informatie die de gebouwde omgeving heeft, te ordenen 
tot een bevattelijk beeld. Het streven naar helderheid mag echter niet ontaarden in 
versimpelingen, die de hiervoor aangegeven helderheid aantast.

8.  De architectuur kent bepaalde architectonische middelen die bij het ontwerpen 
van een bouwwerk ingezet kunnen worden. Die middelen moeten zorgvuldig 
worden ingezet of, wanneer aanwezig, behouden blijven.

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden 
verwacht dat architectonische middelen op een kwalitatief hoogwaardige manier 
worden ingezet. Het gaat hierbij om de maten en verhoudingen van ruimten, 
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volumina en vlakverdelingen en de consequenties die het gebruik van materiaal, 
textuur, kleur en licht op het ontwerp heeft.

9.  Als er sprake is van een zekere ritmiek binnen een bouwwerk of een geheel 
van bouwwerken dient deze ritmiek gerespecteerd te worden bij wijzigingen of 
(gedeeltelijke) nieuwbouw. 

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden 
verwacht dat de verschijningsvorm zich voegt naar de ritmiek van de bestaande 
gevelwanden, rooilijnen en het stedenbouwkundige profiel. Een zorgvuldig 
ontworpen gebouw dat qua ritmiek contrasteert met zijn omgeving kan in bepaalde 
gevallen door zijn kwaliteit of eigenheid een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de 
omgeving.

10.  Dakkapellen zijn, behoudens hetgeen bepaald is ten aanzien van monumenten 
en beschermde stads- en dorpsgezichten, en met inachtneming van de overige 
bepalingen van de Algemene welstandscriteria, onder de volgende voorwaarden 
toegestaan:

- dakkapellen mogen niet breder dan 50% van de breedte van het dak zijn;
- de helling van het betreffende dak moet minimaal 40 graden zijn;
- een dakkapel moet tenminste 0,50 m’ van de nok en tenminste 0,50 m’ van de 

goot af staan;
- indien er al een dakkapel in de straatwand aanwezig is, dan dienen te bouwen 

dakkapellen daarop afgestemd te worden;
- indien er al meerdere dakkapellen in de straatwand aanwezig zijn, dan dient 

aansluiting gezocht te worden bij een van de dichtbij gerealiseerde dakkapellen;
- van het voorgaande kan worden afgeweken, indien de architectuur en/of gevel-

indeling van het pand daartoe aanleiding geeft.

Materiaal, detaillering en kleur

11.  Bij nieuwbouw van (een complex van) bouwwerken moeten materiaal, detaille-
ring en kleur zorgvuldig worden gekozen en toegepast; ingeval van uitbreiding of 
wijziging met respect voor het bestaande materiaalgebruik, detaillering en kleur, 
met in achtneming van hetgeen hiervoor in de punten 1 tot en met 9 is bepaald.

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden 
verwacht dat materiaal, detaillering en kleur zorgvuldig zijn gekozen en het karakter 
van het gebouw zelf ondersteunen. Daarnaast kan met materiaal, detaillering en 
kleur de ruimtelijke samenhang met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling 
daarvan duidelijk worden gemaakt.
Materiaal, detaillering en kleur kunnen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het 
gebouw. 

Algemeen

12.  Ook een gebouw dat contrasteert met zijn omgeving kan aanvaardbaar zijn 
in zijn omgeving en moet zorgvuldig zijn ontworpen en moet inspelen op de 
stedenbouwkundige context. Door zijn contrast kan het juist bijdragen aan de 
kwaliteit van de omgeving. 

Waar het om gaat is dat het gebouw een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit 
van de omgeving.


