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Betreft: Jaarverslagen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2017 en 2018 

 

 
 

Geachte raadsleden, 

 
 
Op 28 juni 2004, laatst gewijzigd 25 januari 2010, heeft u de Welstandsnota voor de gemeente 
Albrandswaard vastgesteld. Daarin staan welstandscriteria die wij gebruiken bij de beoordeling van 
aanvragen om omgevingsvergunningen. De welstandscommissie, ook wel de “commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit” genoemd, van de stichting Dorp, Stad en Land adviseert ons daarover. In deze brief 
informeren wij u over de door Dorp, Stad en Land aangeboden jaarverslagen van 2017 en 2018. 
Vanwege het zeer late toezenden van het jaarverslag van 2017 wordt deze tegelijkertijd aangeboden 
met dat van 2018. 
 
Op grond van artikel 12b, derde lid van de Woningwet moet de welstandscommissie jaarlijks verslag 
uitbrengen aan de gemeenteraad. De stichting Dorp, Stad en Land (DSL) heeft dit jaar het jaarverslag  
2017 en het jaarverslag 2018 van de welstandscommissie toegezonden. De  verslagen zijn 
bijgevoegd. 
 
Op grond van artikel 12c van de Woningwet moet DSL u een verslag voorleggen, waarin ten minste 
uiteen wordt gezet: 
a. op welke wijze is omgegaan met de adviezen van de welstandscommissie; 
b. in welke gevallen om welstandsredenen is overgegaan tot oplegging van een last onder 

bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom. 
 
Alle verleende vergunningen passen binnen het beleid van uw  Welstandsnota 
 
De welstandscommissie heeft ons in 2017 over 148 en in 2018 over 157 aanvragen geadviseerd. In 
2017 ging dat in ongeveer 40 % en in 2018 in 44 % van de gevallen om vooroverleg. Vooroverleg is 
de fase voordat iemand een formele aanvraag indient. De meeste aanvragen gaan over wijzigingen bij 
woningen. Hierbij spelen de gebiedscriteria uit de Welstandsnota een grote rol. Grotere 
bouwplannen/ontwikkelingen worden regelmatig in meerdere zittingen behandeld. Indien noodzakelijk 
wordt na de vergadering door de commissieleden een locatie bezocht. 
 
Meer informatie over de werkzaamheden, waaronder de relatie met de stedenbouwkundige en de 
erfgoedcommissie, van de welstandscommissie vindt u in de bijgevoegde jaarverslagen.   



 
 
 
We hebben geen vergunningen om welstandsredenen geweigerd 
 
Dit was niet nodig omdat aanvragers hun bouwplan aan het advies aanpasten of introkken. Dit was 
ook het geval bij handhavingszaken waarover wij de welstandscommissie om advies vroegen.  In 
sommige gevallen waren daar soms meerdere overleggen tussen aanvragers en de commissie 
noodzakelijk. 
 
Vooruitblik 
 
Hoewel een jaarverslag terugblikt willen wij toch ook vooruitkijken.  
De huidige Welstandsnota is in 2004 vastgesteld en laatst gewijzigd vastgesteld op 25 januari 2010. . 
Het welstandsaspect is een onderdeel van de in het kader van de komende Omgevingswet op te 
stellen omgevingsvisie en omgevingsplannen. Het actualiseren van de Welstandsnota zal daarin 
meegenomen worden. Door een goede implementatie van het welstandsbeleid kan een goede 
omgevingskwaliteit worden gerealiseerd.  
 
Na de late toezending van het jaarverslag van 2017 is er bij de commissie Ruimtelijke Kwaliteit op 
aangedrongen om het jaarverslag tijdiger aan te leveren. Wij zullen dat de komende jaren blijven 
benadrukken zodat een en ander uiterlijk in juni aan u kan worden aangeboden.  
 
Het welstandsbeleid heeft ook het afgelopen jaar bijgedragen tot een aantrekkelijk en goed verzorgde 
leefomgeving.  

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 

 



Jaarverslag 2018
commissie Ruimtelijke Kwaliteit

aandacht voor omgevingskwaliteit in
gemeente Albrandswaard
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Voorwoord

Feiten & cijfers/geadviseerde plannen

Nawoord

Inhoudsopgave

Uw commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Beleidsafstemming en samenwerking

Over ons

Uw gemeente is samen met 62 andere gemeenten lid van Dorp, Stad en 
Land. Als uw onafhankelijke kennispartner adviseren en inspireren we op het 
gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultureel erfgoed.

Contact
Stationsplein 45 | hoofdingang A
Postbus 29129 | 3001 GC Rotterdam
010 - 280 94 45 
info@dorpstadenland.nl
www.dorpstadenland.nl
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Voorwoord

Om de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Albrandswaard te waarborgen heeft 
de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen de welstandscommissie) in 2018 
het door de raad vastgestelde ruimtelijke kwaliteitsbeleid uitgevoerd. 

Hierbij presenteert de commissie het verslag over het jaar 2018. 

Aandacht voor omgevingskwaliteit in de gemeente Albrandswaard
Een aangename leefomgeving zorgt voor een goed gevoel, een plek waar je 
graag bent. Een omgeving die aantrekkelijk, bruikbaar en duurzaam is. Dit noe-
men we omgevingskwaliteit. 

De werkwijze van de commissie is dan ook zoveel mogelijk gericht op een inte-
grale benadering van de omgeving. Vroegtijdige advisering en veel betrokken-
heid van zowel de ambtelijke organisatie als deze commissie bleken ook in 2018 
hiervoor belangrijke succesfactoren.

Ook voor komend jaar zetten we ons in om een positieve bijdrage te leveren aan 
het gemeentelijke streven naar een goede omgevingskwaliteit.

Uw commissie Ruimtelijke Kwaliteit



Uw commissie Ruimtelijke Kwaliteit
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Samenstelling
Uw commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit onafhankelijke deskundigen die 
nadrukkelijk geen opdrachtrelatie met gemeente Albrandswaard hebben.
In 2018 was de samenstelling als volgt:

Commissieleden René Heijne en Carla de Kovel vergaderen wekelijks samen en 
handelen alle plannen voor de drie BAR gemeenten af.  

Ambtelijke ondersteuning
Vanuit de gemeente worden de plannen voorbereid en in de vergadering toege-
licht door de heer ing. Paul Storm. Hij treedt tijdens de vergadering op als amb-
telijk secretaris en gastheer van de BAR gemeenten.

Werkwijze
Zoals wettelijk bepaald baseert de commissie al haar adviezen steeds op het 
beleid van de gemeente zoals dat is vastgelegd in de raad. Van elke vergadering 
wordt een verslag gemaakt door de secretaris.

Iedere woensdagochtend vergadert de commissie, gelijktijdig met de gemeenten 
Ridderkerk en Barendrecht, in het gemeentehuis van Barendrecht. 

Indien de commissie daar aanleiding toe ziet kan een aanvrager en/of architect 
uitgenodigd worden voor overleg met de commissie in de volgende commissie-
vergadering. Dit kan zijn omdat de aangeleverde informatie onvoldoende duide-
lijk is voor de commissie of dat de commissie mogelijkheden ziet voor verbeterin-
gen die zij graag met de indieners wil delen. Ook is het gebruikelijk dat grotere 
bouwplannen, zoals bijvoorbeeld grote woningbouwprojecten of bedrijfsgebou-
wen worden besproken met de aanvragers en/of architecten in de commissiever-
gadering. Veelal gebeurt dat in vooroverleg, op het moment dat de termijn van 
een aanvraag nog wat minder speelt. In het algemeen leidt dit tot een positief 
welstandsadvies. 
Slechts in enkele gevallen wordt door de commissie een negatief advies gegeven. 
Negatieve adviezen worden door de commissie altijd schriftelijk gemotiveerd.

ir. René Heijne
commissielid (voorzitter)

ir. Carla de Kovel
commissielid (secretaris)



Beleidsafstemming en samenwerking
In 2018 is de samenwerking tussen de gemeente en uw commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit goed verlopen. De commissie is zeer tevreden over de kwaliteit van de 
ambtelijke ondersteuning en informatieverstrekking. 
Zowel uw commissieleden als de adviseurs van Dorp, Stad en Land houden de 
ontwikkelingen rondom ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Albrandswaard goed 
in de gaten. Ze zullen u ook zo goed mogelijk informeren en/of adviseren over 
mogelijke gevolgen van nieuwe wetgeving of nieuw beleid voor uw gemeente.

Contacten met de gemeente
Op 19 september heeft de nieuwe wethouder Bas Boender kennis gemaakt met 
de commissie en een deel van de commissievergadering bijgewoond.
In de gemeente Albrandswaard heeft de commissie verder regelmatig contact met 
de overige afdelingen en/of diensten die te maken hebben met het beheer en de 
ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Voorafgaand aan iedere vergadering 
overlegt de commissie met de stedenbouwkundige Annette Matthiessen, waarbij 
de agenda wordt doorgelopen op plannen die in het ambtelijk vakoverleg zijn 
besproken. De commissie wordt geïnformeerd over het ambtelijk standpunt met 
betrekking tot de plannen. Dit zijn bijvoorbeeld plannen die niet passen binnen 
de bebouwingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. 
De commissie is groot voorstander van deze werkwijze en hoopt dat deze con-
tactmomenten in 2019 worden voortgezet.

Monumentenadvisering
De planadvisering over monumenten en erfgoed is in uw gemeente gemanda-
teerd aan de centrale erfgoedcommissie van Dorp, Stad en Land. Zowel voor de 
aanvrager als voor de gemeente en de commissie heeft dit een duidelijke meer-
waarde. Zo beschikt de commissie over specifieke deskundigheid, zoals 
architectuurhistorie, bouwhistorie, landschap etc. 
Deze commissie kan dan ook op een breed terrein als vraagbaak fungeren voor 
de gemeente en monumenteneigenaren. Meer informatie over de centrale erf-
goedcommissie vindt u hier.
Zo kan ook erfgoed - wat mede bepalend is voor het karakter en de identiteit van 
uw gemeente - op een verantwoorde manier behouden blijven. 
Iets dat zeker bijdraagt aan de omgevingskwaliteit van de gemeente Albrands-
waard!
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) brengt alleen nog in een beperkt 

aantal gevallen advies uit. Meer informatie over de RCE vindt u hier.
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Feiten & cijfers/geadviseerde plannen 

Voor de gemeente Albrandswaard heeft uw commissie Ruimtelijke Kwaliteit in 
2018 over het onderstaande aantal plannen geadviseerd. Met ‘plannen’ wordt 
hier bedoeld: Omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen, waarvoor een 
onafhankelijk welstandsadvies vereist is.
 
Advisering gemeente Albrandswaard

     2017  2018
Totaal geadviseerde plannen: 
Niet strijdig inclusief ‘mits’:
Strijdig inclusief ‘tenzij’:  

Dit betreft plannen waarover een advies is uitgebracht. Plannen waarover voor-
overleg is gevoerd met de aanvrager(s) en waarbij gerichte adviezen zijn gege-
ven, zijn hierbij niet inbegrepen.
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Het merendeel van de voorgelegde plannen betreffen uitbreidingen van 
en wijzigingen aan woningen, zoals plaatsing van dakkapellen, dakop-
bouwen, gevelwijzigingen etc. De richtlijnen in de welstandsnota zijn voor 
dit soort bouwactiviteiten over het algemeen helder en, indien deze wor-
den opgevolgd door de aanvragers, kan daardoor dit soort plannen snel 
worden afgehandeld met een positief advies.

Indien wordt afgeweken van de criteria kijkt de commissie altijd naar 
eventuele precedenten op hetzelfde woonblok. Dit is dan aanleiding om 
toch positief te adviseren op een plan. In andere gevallen bekijkt de com-
missie of het mogelijk is om met enige aanpassing tot een positief plan 
te komen dat wel past binnen het beleid. Pas als dit niet mogelijk is en de 
aanvrager volhardt in zijn wens geeft de commissie een negatief advies 
af.

Dat de huizenmarkt weer is aangetrokken is te merken in het aantal plan-
nen voor nieuwbouwwoningen dat wordt voorgelegd. In Poortugaal blijft 
het aantal nieuwbouwwoningen beperkt tot een aantal vrijstaande wo-
ningen, maar in Rhoon lagen nog meerdere locaties te wachten op be-
bouwing.
 
De wijk Portland nadert nu zijn voltooiing met de bouw van de laatste 26 
woningen. De bouw van deze woningen is inmiddels eind 2018 gestart. 
Aangrenzend aan deze woningen worden nog 12 vrije kavels uitgegeven 
voor de bouw van woningen aan de regenboog, langs de rand van de 
wijk.  Vanuit deze woningen is vrij uitzicht over het open landschap van 
Rhoon en de belangstelling voor de vrije kavels is dan ook groot. Het 
afgelopen jaar heeft de commissie meerdere woningen voorgelegd ge-
kregen. Om er voor te zorgen dat de woningen onderdeel gaan uitma-
ken van de wijk zijn een aantal randvoorwaarden meegegeven aan de 
kopers. Zo is het de bedoeling dat hier woningen met een kap worden , 
zoals dat de woningen een duidelijke kap worden gerealiseerd (of vari-
ant op een kap) en ook wordt gevraagd met de kleur van het metselwerk 
aansluiting te zoeken bij wat gebruikelijk is in de omgeving.

Ook voor de eilandkavels aan de Nijverheidsweg bij het bedrijfsterrein 
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Overhoeken zijn meerdere bouwplannen het afgelopen jaar voorgelegd. Eén 
van de eilanden wordt ontwikkeld door een aantal particulieren die zelf het initi-
atief hebben genomen om met elkaar hun woningen te bouwen op een eiland. 
In totaal worden zes woningen gerealiseerd op dit eiland, ontworpen in één stijl 
door dezelfde architect, maar wel met ruimte voor individuele keuzes. De ont-
wikkelaars hebben de intentie om daar zelf te gaan wonen, terwijl een aantal 
woningen nog op de markt verkocht zullen worden. 
Langs de Willem de Kooningallee wordt de buurt De Landerijen afgebouwd met 
fase 4 de laatste 35 grondgebonden woningen, waarmee ook deze buurt wordt 
afgemaakt.
 
Ook ziet de commissie regelmatig plannen voorbij komen voor het verduurza-
men van woningen. Een voorbeeld daarvan zijn de grondgebonden woningen in 
de Mezenbuurt in Rhoon. Daar worden maatregelen getroffen om de woningen 
energiezuiniger te maken. De woningen worden rondom geïsoleerd en voorzien 
van minerale steenstrips. Bijzonder is, dat de bewoners tijdens de werkzaam-
heden gewoon in hun woning kunnen blijven wonen, zodat de overlast voor de 
bewoners beperkt blijft. 

Het aantal aanvragen voor utilitaire bouw was beperkt het afgelopen jaar: slechts 
één plan voor nieuwe bedrijfsbebouwing aan de Koperhoek (bedrijventerrein 
Portland) is voorgelegd het afgelopen jaar. Daarnaast is de uitbreiding van de 
tbs kliniek besproken in de commissievergadering. 

Uitgebreid is gesproken over de uitbreiding van het waterstoftankstation langs 
de Groene Kruisweg. Een aantal jaren geleden, in 2014, is het station al gere-
aliseerd, waarbij afspraken zijn gemaakt om het station goed in het groen in te 
passen om het groene aanzien van de Groene Kruisweg ter plaatse te behouden. 
In de praktijk viel de uitvoering daarvan tegen. Bij de uitbreiding zijn duidelijke 
afspraken gemaakt voor de uitbreiding, o.a. dat het kantoorgebouwtje in een 
grijze kleur wordt uitgevoerd en het zicht op de installatie beperkt blijft door daar 
omheen groen aan te leggen. Aan het einde van het jaar is ook het plan voor de 
nieuwbouw van Het Huis van Albrandswaard  besproken met de architect. 
Aan het einde van dit verslagjaar werd nog druk gewerkt aan het plan. 

Tenslotte merkt de commissie op, dat zij regelmatig geconfronteerd wordt met 
aanvragen voor LED-schermen. Deze schermen zijn over het algemeen bedoeld 
voor wisselende boodschappen. Dat kan reclame zijn, maar ook andere meldin-
gen zijn mogelijk.
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Er zijn situaties in de gemeente waar dergelijke schermen geplaatst kunnen wor-
den zonder dat hiermee de ruimtelijke kwaliteit ernstig wordt aangetast. Maar er 
zijn ook situaties waar dit type reclame ongewenst is, zoals bijvoorbeeld in het 
buitengebied, langs de dijken, of in de historische kernen. De commissie advi-
seert daarom beleid te ontwikkelen voor het plaatsen van LED-schermen waarin 
wordt aangegeven waar eventueel LED-schermen denkbaar zijn en onder welke 
voorwaarden. 
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 Mezenbuurt

  Verduurzaamde woningen rondom geïsoleerd en           
  voorzien van minerale steenstrips.
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Ton Jansen
directeur Dorp, Stad en Land

Nawoord

Vindt u ook dat naast veiligheid en gezondheid ook erfgoed en ruimtelijke kwa-
liteit invloed hebben op hoe je de omgeving waardeert? Heeft uw gemeente al 
een Omgevingsvisie opgesteld en is de verplichting om goede omgevingskwali-
teit te garanderen en behouden daarin opgenomen?

Misschien bent u al op participatiecursus geweest en kijkt u ook uit naar de initi-
atieven die de uitnodigingsplanologie gaan opleveren? Of heeft u al de oplos-
sing voor de Energietransitie paraat?

Op veel van bovenstaande vragen moet ik u in ieder geval een antwoord ver-
schuldigd blijven. Maar met de kennis die al onze gemeenten de afgelopen tijd 
hebben opgedaan en waar wij bij betrokken zijn geweest of aan hebben mee-
gewerkt, komen we wel een heel eind.

90 jaar geleden zijn we begonnen als Instituut Stad en Landschap. Dat schiep 
afstand. Tegenwoordig zijn we als Dorp, Stad en Land naast adviseur juist ook 
de kennispartner voor alle gemeenten in ons werkgebied. Mocht u dus vragen 
hebben over of assistentie zoeken bij de implementatie van de omgevingswet 
dan zijn wij er voor u. 

De invoering van de omgevingswet in 2021 komt al snel dichtbij. We hoeven 
daar helemaal niet op te wachten om nu al te starten met participatie, het 
verminderen van overbodige regels en het geven van ruimte voor initiatieven. 
Goede omgevingskwaliteit streven we nu ook al na. Inspiratie hiervoor vindt u 
ook in het magazine “Toon”. 

Als uw onafhankelijke adviseur denken we met u mee over manieren waarop 
we samen aan de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente werken. Dat deden we 
de afgelopen 90 jaar en als het aan ons ligt blijven we dat gewoon doen, want 
goede omgevingskwaliteit ontstaat niet vanzelf.

https://issuu.com/dorpstadenland/docs/dsl_toon02def_screens_singles?e=0

	27486 Raadsinformatiebrief 2017 en 2018 commissie Ruimtelijke Kwaliteit
	Jaarverslag ABW 2018_def

