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Welstandscriteria voor specifieke objecten

6.1 Toelichting

6.2 Beoordelingscriteria

In deze paragraaf worden de objectgerichte welstandscriteria
genoemd voor bouwwerken die zo specifiek zijn dat ze, ongeacht het gebied waarin ze staan of worden geplaatst, een
eigen serie welstandscriteria vergen. De opzet van deze objectgerichte beoordelingskaders is vergelijkbaar met die van
de gebiedsgerichte beoordelingskaders. Ook hierbij gaat het
steeds om ‘relatieve’ welstandscriteria.

Een uitwerking van een object bestaat uit een objectbeschrijving, een waardebepaling, ontwikkeling en beleid, het welstandsniveau en de welstandscriteria. De welstandscriteria
voor objecten zijn op dezelfde wijze opgebouwd als voor de
gebiedsgerichte welstandscriteria. Ook hier zijn voor plaatsing, massa en vorm, gevelkarakteristiek en detaillering,
kleur en materiaalgebruik criteria opgesteld.

Ook voor de specifieke bouwwerken is het vaststellen van
het welstandsniveau van belang. Het moet aansluiten bij het
gehanteerde ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de gewenste ontwikkelingen. In theorie zijn voor de specifieke bouwwerken
vier welstandsniveaus mogelijk: de beschermde objecten, dat
wil zeggen de door het Rijk, de provincie of de gemeente
aangewezen monumenten, de bijzondere welstandsobjecten
waarbij extra inspanning ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit gewenst is, de reguliere welstandsobjecten waarbij de
basiskwaliteit moet worden gehandhaafd en de welstandsvrije objecten. Voor de volgende objecten zijn uitwerkingen
opgenomen:

6.2.1. Monumenten

-

Monumenten
Reclame in voorstraat Colijnsplaat en hoofdstraten

Objectbeschrijving
Een monument is een gebouw of terrein dat van algemeen belang is door schoonheid of geschiedenis, belangrijk is voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde
heeft. Een monument is dus veel meer dan een groot oud
gebouw. Het kan symbool staan voor een bepaalde periode of gezien worden als eerste of meest belangrijke verbeelding van een kunststroming. Monumenten worden
volgens een aanwijzingsprocedure formeel vastgesteld
door het Rijk, de provincie en/of de gemeente. Het gaat
alleen om de onroerende zaken.
De gebouwen en terreinen zijn divers van karakter en
hebben elk bepaalde bijzonderheden in cultuurhistorische, architectonische en/of stedenbouwkundige zin.
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Waardebepaling, ontwikkeling en beleid
De gemeente voert een actief monumentenbeleid en beschikt over een monumenteninventarisatie. Daarnaast is
het bestemmingsplan voor het beschermd stads- en
dorpsgezicht Colijnsplaat voorzien van een cultuurhistorische paragraaf.
Doelstelling van het gemeentelijk monumentenbeleid is;
‘Het op zodanige wijze instandhouden van de historische
waardevolle elementen in de stad, dat deze zowel een
functie kunnen blijven vervullen in het stedelijk leven, als
blijvend een waardevol belevingsaspect vormen voor huidige en toekomstige generaties’. Het gaat daarbij primair
om de zorg voor behoud en versterking van de historische continuïteit en kwaliteit van Noord-Beveland.
Colijnsplaat is bij ministeriële beschikking aangewezen
als beschermd stads- en dorpsgezicht.
Welstandsniveau
Beschermde objecten (monumenten)
De gebouwen en terreinen hebben met name een cultuurhistorische en/of architectuurhistorische waarde en
dienen dan welstandshalve ook als zodanig behandeld te
worden. Voor monumenten en beschermde stads- en
dorpsgezichten geldt bij de beoordeling van verbouwin-
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gen in beginsel de stelregel dat bescherming en instandhouding van de oorspronkelijke architectuur voorop staat.
De algemene en de gebiedsgerichte welstandscriteria zijn
altijd van toepassing, maar worden aangevuld met de
hierna volgende specifieke criteria die zijn gericht op het
behouden en versterken van het karakter van het gebouw
in hoofdlijnen. De criteria hebben betrekking op vastgestelde en voorgedragen monumenten.
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is bepaald dat het vergunningvrij bouwen in, op, aan of bij een
monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of
een monument als bedoeld in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening, of in een beschermd
stads- of dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet
1988, niet van toepassing is. Dat wil zeggen dat ook voor
een vergunningvrij bouwwerk, naast een monumentenvergunning, ook een omgevingsvergunning nodig is. In de
sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen zijn hiervoor criteria opgenomen.
Welstandscriteria
Onderstaande criteria komen voort uit de bestaande
aanwezige karakteristieken van het object en het gewenste beeld. De criteria dienen altijd in samenhang met
de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en
beleidsrichting van het gebied, gehanteerd te worden.

Het gaat hier om de welstandscriteria voor een advies
van de omgevingsvergunningaanvraag conform artikel 12
van de Woningwet. Voor een advies voor het verlenen
van een Monumentenvergunning kunnen ook andere criteria en/of richtlijnen gehanteerd worden.
Situering
- Bij (vervangende) nieuwbouw, verbouwingen of renovatie dient men aan te sluiten op de verkaveling, positie en oriëntatie van de oorspronkelijke of reeds aanwezige bebouwing.
- De gebouwen zijn als zelfstandige eenheden herkenbaar en dienen ook als architectonische eenheid behouden te blijven.
Massa en vorm
- Bij (vervangende) nieuwbouw, verbouwingen of renovatie dient men aan te sluiten op de bouwmassa en
hoofdvorm van de oorspronkelijke of reeds aanwezige
bebouwing.
- Bij verbouwingen dienen de contouren en het silhouet
van het (oorspronkelijke) hoofdgebouw zichtbaar te
blijven.

-

tiek van de oorspronkelijke of reeds aanwezige bebouwing.
De gevelindeling en geleding behouden.

Detaillering, kleur en materiaal
- Bij (vervangende) nieuwbouw, verbouwingen of renovatie dient men aan te sluiten op de detaillering,
kleur- en materiaalgebruik van de oorspronkelijke of
reeds aanwezige bebouwing.
- Detaillering in harmonie met gebouw en omgeving
behouden, gevarieerd en zorgvuldig.
- Dakkapellen, kroonlijsten, erkers en dergelijke moeten worden vormgegeven als zelfstandige elementen.
- Bij renovatie, aan- of verbouw de stijl aanpassen aan
het bestaande gebouw, waarbij een hedendaagse interpretatie op de historische kenmerken mogelijk is.
- Behouden van materiaalgebruik gelijk aan of vergelijkbaar met het bestaande context. Géén kunststoftoepassingen.
Kleurgebruik aansluiten bij de aard en het (historische) karakter van het gebouw.
Technische installaties die het oorspronkelijke gevelbeeld verstoren uitsluiten.

Gevelkarakteristiek
- Bij (vervangende) nieuwbouw, verbouwingen of renovatie dient men aan te sluiten op de gevelkarakteris-
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6.2.2. Reclame in voorstraat Colijnsplaat en in hoofdstraten
Reclame is een publieke aanprijzing van een bedrijf, een
product of een dienst. Reclames vragen vanuit hun doelstelling aandacht en vormen hiermee een belangrijk en
beeldbepalend element van de openbare ruimte.
Een reclame is geslaagd wanneer deze een volledig geïntegreerd onderdeel van het totale architectonische concept uitmaakt. Blijft de zorg voor een goede inpassing
van een reclame in zijn omgeving achterwege dan wordt
de reclame ervaren als een verstoring van de visuele
kwaliteit van de omgeving en kan zelfs agressief overkomen.
In het algemeen geldt dat reclametekens alleen aanvaardbaar zijn indien zij een directe relatie hebben met
de gekozen situering, de afmetingen en kleuren afgestemd zijn op het karakter van de directe omgeving en zij
niet groter zijn dan voor een goede leesbaarheid voor die
situering noodzakelijk is. De reclametekens dienen qua
afmetingen en plaatsing op de gevelopzet afgestemd te
worden. Het toepassen van losse letters en aanlichten
van reclameteksten verdient de voorkeur boven het toepassen van lichtbakken. Bij lichtbakken is het raadzaam
een donkere achtergrond te kiezen met heldere letters,
ook i.v.m. de verkeersveiligheid (verblindingeffecten).
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Functioneel/technisch
Reclames staan niet los van de activiteiten die met de
reclame wordt aangeprezen. Zo is een reclame voor een
automerk niet gepast op de gevel van een bakker. Uitgangspunt is dat een reclame altijd een rechtstreeks verband moet hebben met de activiteiten die in het pand of
op het perceel plaatsvinden. Uitzondering daarop zijn de
zogenaamde reclame op abri’s, mupi’s, billboards, lichtmastreclame en kleinere reclames op bijvoorbeeld haltepalen. Een reclame-uiting heeft een duidelijke bedoeling
en wordt voor langere periode gebruikt om een product of
dienst aan te prijzen. Het is dan ook logisch dat een reclame-uiting voldoet aan deugdelijke technische en constructieve eisen.
-

-

In het algemeen geldt dat reclametekens alleen aanvaardbaar zijn indien de reclame een rechtstreeks
verband heeft met de activiteiten die in het pand of op
het perceel plaatsvinden.
Een reclameobject moet vervaardigd zijn van deugdelijk en weerbestendig materiaal.

Verkeersveiligheid en hinder
Uitgangspunt is dat een reclame-uiting geen (fysiek of
visueel) overlast of hinder mag veroorzaken voor derden
en de verkeersveiligheid niet in het geding mag brengen.
Er is sprake van verkeersonveiligheid als de zichtbaarheid (van de kleuren) van de openbare ruimte, de ver-

keerslichten of –borden en andere -aanduidingen wordt
aangetast en als uitstallingen op de weg een belemmering vormen voor doorgaand verkeer en hulpverlenende
diensten.

-

-

-

-

-

-

-

Reclame-uitingen die geluidshinder veroorzaken, verblindend zijn, te veel knipperen en/of bewegen zijn
niet toegestaan; lichtkranten en lichtreclame met veranderlijk of intermitterend licht en lichtprik kabels zijn
niet toegestaan.
Bij lichtbakken is het raadzaam een donker fond te
kiezen met heldere letters, ook in verband met de
verkeersveiligheid (verblindingseffecten).
Reclames en uitstallingen op de weg of los aan de
gevel (vlaggen e.d.) kunnen slechts worden toegestaan gedurende de openingstijden en in de voetgangersgebieden bovendien slechts buiten de uren
waarop laden en lossen is toegestaan.
Uitstekende reclameobjecten aan de gevel mogen
niet lager dan 2.30 m boven de weg worden geplaatst, gemeten vanaf de onderzijde van het reclameobject (i.v.m. doorloophoogte).
Uitstekende reclameobjecten aan de gevel moeten
0.60 m vanaf de rijbaan worden geplaatst.
Reclames op of boven de weg mogen de zichtbaarheid van de kleuren van verkeersaanduidingen niet
aantasten.

-

-

Niet meer dan 2 zichtbare reclame-uitingen aan de
gevel.
niet boven een luifel, zonwering of markies
bij plaatsing op een luifel binnen de contouren van
het boeiboord.
Maximaal 50 cm hoog en maximaal 60% breed t.o.v.
de totale gevel of luifel
Bij borden die loodrecht op de gevel worden geplaatst: maximaal 0.50 cm hoog, 0.60 meter breed en
0.10 meter dik

Uiterlijke verschijningsvorm
Een reclame-uiting dient qua plaatsing, kleurstelling, materiaalgebruik en/of detaillering niet ontsierend te zijn
voor het gevelbeeld en geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Dat geldt overigens ook voor
‘huisstijlreclames’.
-

-

-

De vormgeving, afmetingen en kleuren van een reclame-uiting moeten afgestemd zijn op het karakter
van de directe omgeving.
Gevelreclames dienen qua vormgeving, afmetingen
en plaatsing op de gevelopzet afgestemd te worden.
De samenhang en structuur van de gevel dienen behouden te blijven (geen scheiding winkelpui en verdieping).
Te veel en frequente herhaling van dezelfde tekst of
te grote hoeveelheid tekst per reclame dient voorko-
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-

-
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men te worden. Tekst beperken tot de hoofdboodschap (productaanduiding, bedrijfsnaam of andere
aanduiding).
De reclame-uiting zelf dient ook grafisch goed verzorgd te zijn. De opschriften eventueel in combinatie
met een afbeeldingen van reclame-uitingen moeten
zijn samengesteld uit esthetisch verantwoorde letters
en tekens. Het reclameteken mag niet groter zijn dan
voor een goede leesbaarheid voor die situering noodzakelijk is.
Gevelbeschilderingen is alleen mogelijk als er sprake
is van een gevel in metsel- of stucwerk.
Geen reclames in reflecterende en/of fluorescerende
kleuren.

