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Kleine bouwinitiatieven
(vergunningsplichtige bouwwerken)
Voorwoord
Evaluatie van de huidige welstandsnota heeft geleid tot een andere kijk op de beeldsturing van kleine bouwwerken zoals dakkapellen en erfafscheidingen. In de vorige nota stonden sneltoetscriteria, die naar gebleken is te
weinig inspiratie en ruimte boden voor interpretatie en maatwerk. In de opzet van het handboek kleine bouwinitiatieven is gekozen voor de systematiek van het reeds bestaande reclamebeleid, waarin wordt gewerkt met
standaardvoorbeelden en randvoorwaarden als gekozen wordt voor een eigen ontwerp.
De systematiek van het handboek voor vergunningsplichtige kleine bouwinitiatieven sluit aan bij de voorkant
(voorerf) - en achterkant (achtererf) enadering die de rijksoverheid bij het vergunning vrije bouwen hanteert
bij het bepalen van effecten van kleinere bouwwerken op de ruimtelijke kwaliteit van het openbare gebied. Die
benadering is opgezet vanuit de gedachte dat kleinere bouwwerken aan de achterkant in minder mate bepalend
zijn en daardoor minder ingrijpend zijn voor het algemene ruimtelijk beeld. Wat de voor - en achtererf situaties
zijn is te zien op blad 1 met beelden van een modellenwijk.

In een oogopslag duidelijk
Het handboek geeft bovendien tips over de uitvoering van de kleine bouwwerken en objecten met voorbeelden
op tekeningen en foto’s. Voldoet het kleinere bouwwerk aan de standaardcriteria en de voorbeelden dan voldoet
deze aan redelijke eisen van welstand en kan de formele toets van de ARK achterwege blijven en de omgevingsvergunning spoedig worden verleend, met tijdwinst voor de aanvrager.

Maatwerk mogelijk
Wijkt een plan af van de voorbeelden en biedt het handboek geen standaardoplossing(en) dan is er de mogelijkheid om op basis van de vaste criteria te bekijken of maatwerk mogelijk is. Een en ander ter beoordeling van de
ARK. Dit vergt een langere procedure.

Kan bepaling
Op grond van het onlangs gewijzigde artikel 6.2 van het besluit omgevingsrecht (Bor) is het niet langer verplicht
om in alle gevallen advies in te winnen van de Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, hierna te noemen de
ARK. Advisering door de ARK blijft achterwege als voor een bouwactiviteit in deze nota zogenoemde standaardoplossingen, van bijvoorbeeld dakkapellen, zijn opgenomen. De behandelend bouwplanregisseur kan aan de
hand van het handboek de criteria toetsen.

Monumenten
De voorbeelden in het handboek gelden niet voor monumenten of binnen beschermde stads- en dorpsgezichten. Plannen voor kleine bouwinitiatieven bij monumenten of in beschermde stads- en dorpsgezichten moeten
altijd ter beoordeling aan de ARK worden voorgelegd.

Voorbeeldplan (trendsetter)
Bij de handboekbenadering speelt de trendsetter een belangrijke rol. Als een bestaand kleiner bouwwerk
voldoet aan de beleidsuitgangspunten of op grond van de vaste criteria eerder door de ARK is goedgekeurd
voldoet deze aan redelijke eisen van welstand en kan als voorbeeld worden gebruikt of opgenomen in het
handboek. Een plan voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze identiek is aan een voor een
vergelijkbare oplossing door de ARK goedgekeurd plan.
Dit is redelijk en komt tegemoet aan de eisen van rechtsgelijkheid. De Trendsetter is daardoor een goed instrument voor het levend houden van het reclamebeleid en de welstandsnota. Goede voorbeelden uit het verleden
worden zo de voorbeelden van de toekomst.

Uitzondering (maatwerk)
Kleine bouwinitiatieven waarvoor het handboek geen standaard biedt worden getoetst door de ARK aan de hand
van de vaste criteria van hoofdstuk 3 in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit en de gebiedskarakteristieken van hoofdstuk 4 in de nota.
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Het handboek bevat criteria voor :
1. Dakkapellen			
2. Erf - perceelafscheidingen
3. Rolluiken en rolhekken		
4. Bijgebouwen en erkers		

5. Kozijnwijzigingen of vervangingen
6. Overkappingen en carports
7. Airco’s
8. Twee-laagse aanbouwen

Voor zover deze vergunningsplichtig zijn.

1. Dakkapellen (Blad 2)
Omschrijving
Dakkapellen zijn uitbouwen in of op een hellend dak, bedoeld om de gebruiksmogelijkheden van (zolder)ruimten te
vergroten. Een dakkapel hoort ondergeschikt te zijn aan het dakbeeld. Voldoende dak en de noklijn moeten zichtbaar zijn. Dakkapellen die het architectuurbeeld versterken en ondersteunen mogen best opvallen in het totale
architectuurbeeld, het gaat hier dan over ontworpen dakkapellen. Denk maar aan de zorgvuldig vormgeven dakkapellen in de zogenoemde jaren dertig stijl. Bij dakkapellen die slechts ter vergroting van het woonprogramma
worden geplaatst ligt de nadruk te vaak ‘alleen’ bij een onderhoudsvrije afwerking waarbij een zorgvuldige afstemming van de vormgeving en de vormbehandeling van de dakkapel op de woningarchitectuur erbij inschiet. Voor de
voorbeelden in het handboek is gezocht naar een neutrale vormgeving en behandeling alsmede materialisering die
volgens de geldende welstandseisen passend is in bijna iedere situatie.
Bij meerdere dakkapellen op één lijn wordt gestreefd naar herhaling van uniforme exemplaren en een regelmatige
rangschikking op een horizontale lijn. Dit is om de rust en samenhang te behouden.
In verband met de ondergeschikte positie van een kapel in het dakbeeld dient de kleur van de romp en de kozijnen
in een terughoudende, donkere kleurstelling ( antraciet) te worden uitgevoerd.

1.1 DAKKAPELLEN ‘VOORERFGEBIED’ ALGEMEEN (BLAD 2, 1.1)
Voor een dakkapel gelden de volgende criteria:
Algemeen:
•
•

Plaatsing mag niet leiden tot stapelen van dakkapellen;
Bij horizontale plaatsing van meerdere dakkapellen moet de tussenruimte minimaal 100 cm. meten (horizontaal gemeten)

Algemene maatvoering:
•
•
•

•
•
•

Een maximale hoogte van 150 cm, gemeten vanaf de kapelvoet (= laagste punt van de kapel);
Tussen dakvoet (= laagste punt van het dakvlak) en de kapelvoet bevindt zich minimaal 50 cm. dakvlak (verticaal gemeten);
De zijkant is:
bij vrijstaande woningen minimaal 100 cm. van de zijkant van het dak gelegen;
bij tussenwoningen minimaal 50 cm. van de woningscheiding gelegen;
bij een eindwoning in een rij van aaneenliggende woningen minimaal 100 cm. van de zijkant van het dak
gelegen;
tussen bovenkant dakkapel en nok van het dak is minimaal 50 cm. gelegen (verticaal gemeten);
de dakkapel is niet breder dan 50% van de beschikbare dakbreedte met een maximum breedte dakkapel van
350 cm. *
horizontaal gemeten vanuit het midden van de zijwang (zie tekening 1.1) is de afstand tussen dakkapel en de
hoek- of de kilkepers (het punt waar twee schuine daken samenkomen) minimaal 100cm;

*bij meerdere dakkapellen is dit de gezamenlijke breedte van deze dakkapellen met tussen de dakkapellen een
ruimte van minimaal 100 cm.
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Vormgeving en detailleringsmaten (zie blad 1.1 C):
•
•
•
•
•

voorzien van een plat dak;
het in de romp van de dakkapel te plaatsen kozijn moet 8 cm. terug liggen ten opzichte van deze romp;
de hierdoor ontstane overstekende dakrand mag maximaal 25 cm. hoog zijn;
romp, zijwangen en kozijn worden in de kleur antraciet uitgevoerd (RAL 7016);
het kozijn wordt volledig uitgevoerd met beglazing (dus geen panelen) zodat zo groot mogelijke transparantie gegarandeerd is;

1.2 DAKKAPELLEN ’VOORERFGEBIED’

bij woningen met een zolder met geringe binnen-hoogte
(in een doorsnede van de zolder moet worden aangetoond dat de binnen-hoogte van de zolder niet meer dan 210
cm bedraagt (gemeten van vloer tot onderkant nokbalk)

Voor een dakkapel gelden de volgende criteria:
Algemeen:
•
•

Plaatsing mag niet leiden tot stapelen van dakkapellen;
Bij horizontale plaatsing van meerdere dakkapellen moet de tussenruimte minimaal 100 cm. Bedragen
(horizontaal gemeten) en de voet en bovenkant van de dakkapel dienen in een lijn te liggen met de naastgelegen dakkapel

Algemene maatvoering:
•
•
•

•
•
•

Een maximale hoogte van 130 cm, gemeten vanaf de kapelvoet (= laagste punt van de kapel);
Tussen zoldervloer en onderkant kapelkozijn bevindt zich minimaal 80 cm;
De zijkant is:
bij vrijstaande woningen minimaal 100 cm. van de zijkant van het dak gelegen;
bij tussenwoningen minimaal 50 cm. van de woningscheiding gelegen;
bij een eindwoning in een rij van aaneenliggende woningen minimaal 100 cm. van de zijkant van het
dak gelegen;
de bovenkant van de dakkapel is ten minste onder de nokpan gelegen;
de dakkapel is niet breder dan 50% van de beschikbare dakbreedte met een maximum breedte dakkapel
van 350 cm. *
horizontaal gemeten vanuit het midden van de zijwang (zie tekening 1.2) is de afstand tussen dakkapel en
de hoek- of de kilkepers (het punt waar twee schuine daken samenkomen) minimaal 100cm;

*bij meerdere dakkapellen is dit de gezamenlijke breedte van deze dakkapellen met tussen de dakkapellen een
ruimte van minimaal 100 cm.

Vormgeving en detailleringsmaten (Blad 3):
•
•
•
•
•
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voorzien van een plat dak;
het in de romp van de dakkapel te plaatsen kozijn moet 8 cm. terug liggen ten opzichte van deze romp;
de hierdoor ontstane overstekende dakrand mag maximaal 25 cm. hoog zijn;
romp, zijwangen en kozijn worden in de kleur antraciet uitgevoerd (RAL 7016) en bij een rood of bruin dak in
een daarop afgestemde kleur.;
het kozijn wordt volledig uitgevoerd met beglazing (dus geen panelen) zodat zo groot mogelijke transparantie gegarandeerd is;
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1.3 DAKKAPELLEN ‘ACHTERERFGEBIED’ (BLAD 2, 1.3.)
Voor een dakkapel gelden de volgende criteria:
Algemeen:
•
•

Plaatsing mag niet leiden tot stapelen van dakkapellen;
Bij horizontale plaatsing van meerdere dakkapellen moet de tussenruimte minimaal 100 cm. meten (horizontaal
gemeten) en de voet en bovenkant van de dakkapel dienen in een lijn te liggen met de naastgelegen dakkapel

Algemene maatvoering:
•
•
•

•
•
•

Een maximale hoogte van 150 cm, gemeten vanaf de kapelvoet (= laagste punt van de kapel);
Tussen dakvoet (= laagste punt van het dakvlak) en de kapelvoet bevindt zich minimaal 50 cm. dakvlak (verticaal
gemeten);
De zijkant is:
bij vrijstaande woningen minimaal 100 cm. van de zijkant van het dak gelegen;
bij tussenwoningen minimaal 50 cm. van de woningscheiding gelegen;
bij een eindwoning in een rij van aaneenliggende woningen minimaal 100 cm. van de zijkant van het dak
gelegen;
tussen bovenkant dakkapel en nok van het dak is minimaal 50 cm. gelegen (verticaal gemeten);
de breedte van de dakkapel is afhankelijk van de beschikbare dakvlakbreedte en de minimaal aan te houden
afstand tot de zijkant van het dak of de woningscheiding*
horizontaal gemeten vanuit het midden van de zijwang (zie tekening 1.2) is de afstand tussen dakkapel en de
hoek- of de kilkepers (het punt waar twee schuine daken samenkomen) minimaal 100cm;

*bij meerdere dakkapellen de gezamenlijke breedte van deze dakkapellen met tussen de dakkapellen een ruimte
van minimaal 100 cm.

Vormgeving en detailleringsmaten (zie blad 1.4 B):
•
•
•
•
•

voorzien van een plat dak;
het in de romp van de dakkapel te plaatsen kozijn moet 8 cm. terug liggen ten opzichte van deze romp;
de hierdoor ontstane overstekende dakrand mag maximaal 25 cm. hoog zijn;
romp, zijwangen en kozijn worden in de kleur antraciet uitgevoerd (RAL 7016) en bij een rood of bruin dak in een
daarop afgestemde kleur;
het kozijn wordt volledig uitgevoerd met beglazing (dus geen panelen) zodat zo groot mogelijke transparantie
gegarandeerd is;

1.4 A DAKKAPELLEN ’ACHTERERFGEBIED’ (BLAD 2, 1.4)
bij woningen met zolder met geringe binnen-hoogte

(in een doorsnede van de zolder moet worden aangetoond dat de binnen-hoogte van de zolder niet meer dan 210 cm
bedraagt (gemeten van vloer tot onderkant nokbalk)

Voor een dakkapel gelden de volgende criteria:
Algemeen:
•
•

Plaatsing mag niet leiden tot stapelen van dakkapellen;
Bij horizontale plaatsing van meerdere dakkapellen moet de tussenruimte minimaal 100 cm. meten (horizontaal gemeten) en de voet en bovenkant van de dakkapel dienen in een lijn te liggen met de naastgelegen dakkapel
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Algemene maatvoering:
•
•
•

•
•
•

Een maximale hoogte van 130 cm, gemeten vanaf de kapelvoet (= laagste punt van de kapel);
Tussen zoldervloer en onderkant kapelkozijn bevindt zich minimaal 80 cm;
De zijkant is:
bij vrijstaande woningen minimaal 100 cm. van de zijkant van het dak gelegen;
bij tussenwoningen minimaal 50 cm. van de woningscheiding gelegen;
bij een eindwoning in een rij van aaneengelegen woningen minimaal 100 cm. van de zijkant van het dak
gelegen;
de bovenkant van de dakkapel is tenminste onder de nokpan gelegen;
de breedte van de dakkapel is afhankelijk van de beschikbare dakvlakbreedte en de minimaal aan te houden afstand tot de zijkant van het dak of de woningscheiding*
horizontaal gemeten vanuit het midden van de zijwang (zie tekening 1.2) is de afstand tussen dakkapel en
de hoek- of de kilkepers (het punt waar twee schuine daken samenkomen) minimaal 100cm;

•
*bij meerdere dakkapellen de gezamenlijke breedte van deze dakkapellen met tussen de dakkapellen een
ruimte van minimaal 100 cm.

Vormgeving en detailleringsmaten (blad 3):
•
•
•
•
•

voorzien van een plat dak;
het in de romp van de dakkapel te plaatsen kozijn moet 8 cm. terug liggen ten opzichte van deze romp;
de hierdoor ontstane overstekende dakrand mag maximaal 25 cm. hoog zijn;
romp, zijwangen en kozijn worden in de kleur antraciet uitgevoerd (RAL 7016) en bij een rood of bruin dak in
een daarop afgestemde kleur.;
het kozijn wordt volledig uitgevoerd met beglazing (dus geen panelen) zodat zo groot mogelijke transparantie gegarandeerd is;

2 Erfafscheidingen
Omschrijving
Erfafscheidingen dragen, mits goed vormgegeven, bij aan een zorgvuldig omgevingsbeeld. Voor erfafscheidingen gelden kwaliteitsdoelstellingen verwoord in materiaaltoepassingen en vormgeving. Hagen en beplante
erf afscheidingen hebben vanwege hun groene karakter de voorkeur. Ook gebouwde erfafscheidingen kunnen
bijdragen aan het omgevingsbeeld, als aandacht is voor vormgeving, uitvoering en materiaalgebruik en voor
afwisseling in het beeld. Erfafscheidingen bestaande uit schermachtige constructies die volledig in houten
panelen zijn uitgevoerd of in prefab betonnen schermen maken de indruk van een achterkantsituatie en zijn op
hoek- (voorerf) situaties niet toegestaan.
Belangrijk voor de beoordeling is waar de erf afscheiding wordt geplaatst. Grenst deze tussen de percelen van
twee buren dan is deze, mits niet hoger dan 200 cm, vergunningsvrij. Komt deze in het voorerfgebied te staan,
grenzend aan het openbaar toegankelijk gebied (de weg, openbaar groen of water), zoals de voorkant en zijkant
bij hoekwoningen, en is deze hoger dan 100 cm dan wordt eerst beoordeeld of een erfafscheiding ruimtelijk
gewenst is en dient bij een positief oordeel vervolgens een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.

2.1 ERFAFSCHEIDINGEN ‘VOORERFGEBIED’ (BLAD 5 EN 6)
•
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bij een open karakter * (blad 5) is de erf afscheiding deels of volledig transparant uitgevoerd in de vorm van
open gaas - en hekwerken. Open gaas- of hekwerken over de volledige hoogte zijn ook mogelijk als haag
dragende constructie met beplanting in de vorm van bijvoorbeeld liguster, buxus, haagbeuk, taxus of voor
een begroeiing met bijvoorbeeld klimop (hedera). Het tijdelijk bespannen van het gaas met een donkergrijs
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•

winddoek is toegestaan als dit gelijktijdig of na het plaatsen van de beplanting gebeurt.
Windoeken zonder beplanting zijn niet toegestaan. Een erfafscheiding met deels een open karakter bestaat
uit een voetmuur bestaande uit baksteen metselwerk (niet hoger dan 100cm) gecombineerd met een gaas of spijlen hekwerk.
bij een gesloten karakter * (blad 6) is de erf afscheiding ‘ ontworpen’ en toont deze een ‘afwisselend en
zorgvuldig’ samengesteld beeld van bij het tuinkarakter en het woningbeeld passende materialen. Passende materialen zijn bij het woningbeeld passend baksteen metselwerk, transparant of in ingetogen kleuren
afgewerkt hout en verzinkt of in kleur afgewerkt staal, bij voorkeur grijs. Een combinatie van (één van)
voornoemde materialen met een groene beplanting heeft de voorkeur. Met een afwisselend beeld wordt
bedoeld dat in de opzet van de erf afscheiding materialen (baksteen, hout of metaal) onderling in een 50 procents verhouding worden gecombineerd. Dit geldt ook voor de combinatie van de materialen met een groene
beplanting.

3 Rolluiken en rolhekken
Omschrijving
Rolluiken of -hekken worden gebruikt voor het beveiligen van winkels. Met name in de centra kunnen rolluiken,
wanneer zij gesloten zijn en niet zijn ingepast in het architectuurbeeld, het verblijfsklimaat sterk (negatief) beïnvloeden. Na sluitingstijd dragen gesloten rolluiken niet bij aan een levendige sfeer. In de Sittardse binnenstad en
andere beschermde gezichten met hun historische gevels vraagt de plaatsing van rolluiken bijzondere aandacht
omdat daardoor (waarneming van) monumentale waarden verloren kan gaan. Voor rolluiken bij monumenten en
in beschermde gezichten gelden geen standaardoplossingen maar is het regel dat altijd dat een oplossing ‘achter’ het glas moet worden gezocht die beoordeeld wordt door de ARK.
Rolluiken worden vaker ingezet als afsluitend gevelelement, in de plaats van deuren. Een dergelijke mogelijkheid
is niet zondermeer mogelijk en is altijd afhankelijk van het ontwerp. Bij winkelmutaties waarbij oude ontsierende
rolluiken en rolhekken worden vervangen door of gewijzigd in een nieuwe variant gelden de nieuwe criteria.

3.1 ROLLUIKEN OF –HEKKEN (BLAD 7)

(bij niet monumenten en buiten het beschermd stadgezicht van Sittard)
Aan de binnenkant
• aan de binnenzijde (in de winkel of zaak)
• kleur en detaillering sluit aan bij de naastgelegen constructie van het kozijn en/of betimmering
• alleen op de begane grond
• voor 70% open en/of doorzichtig uitgevoerd
Aan de buitenkant
• als beveiliging in de zaak aantoonbaar onmogelijk is zijn rolluiken aan de buitenzijde toegestaan
• voor 70% open en/of doorzichtig
• rolluik blijft binnen de neggen van de gevelopening
• de rolluikbak is op een niet zichtbare wijze, zonder delen die uitsteken, in de winkelpui opgenomen (geïntegreerde oplossing)
• kleur van geleidingen en zichtbare onderdelen sluit aan bij die van de winkelpui, betimmering en/of gevel
• bij één pand of complex van panden zijn meerdere rolhekken op een uniforme wijze vormgegeven
• bij toogramen is een passende aansluiting aan de vensterboog ontworpen
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4. Bijgebouwen en erkers
Omschrijving
Een bijgebouw is een grondgebonden toevoeging van één bouwlaag aan een woning. Het bestemmingsplan
bepaalt in ieder geval de ligging en de afmeting. Bijgebouwen kunnen zowel vrijstaand als tegen het woonhuis zijn
aangebouwd. Een aanbouw voldoet aan welstandeisen als de vormgeving aansluit bij het woningbeeld en sprake
is van een ondergeschiktheid van de aanbouw. Een erker is een beperkte serre-achtige uitbouw in de voorgevel.

4.1 BIJGEBOUWEN IN HET VOORERFGEBIED (BLAD 8)
•
•
•

•

•
•
•
•

contour en silhouet van het oorspronkelijke gebouw (woning) blijft zichtbaar;
het gevelbeeld van het bijgebouw is verwant aan het gevelbeeld van de woning;
een bijgebouw met een woonfunctie (bijvoorbeeld keuken) oriënteert zich met gevelopeningen naar de straat,
gevels zijn niet volledig gesloten. Een deel (30%) van de op de straat gerichte gevels bestaat uit gevelopeningen;
bij een bijgebouw met een woongerelateerde functie (bijvoorbeeld berging of garage) is de naar de straatzijde
gerichte gevel voorzien van een beperkte gevelopening waarvan de oppervlakte minstens 10 % van het desbetreffende gevelvlak bedraagt;
materiaalgebruik, kleuren en details zijn dezelfde als die van de woning, er is sprake van verwantschap;
heeft een plat dak of indien toegestaan een kap die qua dakhelling correspondeert met het dak van de woning
bij een plat dak is geen boeiboord toegepast;
bij een hellend dak zijn de gevelaansluiting, gootconstructie en de dakmaterialen dezelfde als die van de woning, de daknok heeft dezelfde richting en er is géén sprake van het doortrekken van het dak van de woning;

4.2 ERKERS (BLAD 8)
•
•
•
•
•
•

voorzien van een gemetselde borstwering van minimaal 60 cm;
behoudens de borstwering volledig uit kozijnen samengesteld;
qua kozijnindeling afgestemd op de woning;
bevat géén beglazing of kozijnelementen die zijn voorzien van glasroeden;
zonder of met een beperkt dakoverstek uitgevoerd en het boeiboord (inclusief daktrim of afdekkap) is ca 25
cm hoog;
geen sprake van een secundaire aan- of uitbouw (bijvoorbeeld aan een bestaande aan- of uitbouw)

5 Kozijnwijzigingen - of vervangingen
Omschrijving
Van een ‘kozijnwijziging’ is sprake bij het veranderen van de indeling van het kozijn en/of het uitwisselen van een
kozijn door een kozijn met dezelfde indeling door een kozijn met kunststof profielen. De bestaande gevelopening
(lengte/breedte) blijft behouden.
Bij een ‘kozijnvervanging’ is sprake van het vervangen van een garagepoort in een hoofdgebouw, door een kozijn
(geen poort in een boerderijgebouw|). Omdat de indeling van de gevel bepalend is voor het architectuurbeeld moeten vorm, samenhang en ritmiek van de gevelopeningen, en dus de kozijnen, een eenheid vormen.
Hoofduitgangspunt bij een kozijnwijziging of een kozijnvervanging is dat de indeling van het kozijn en derhalve de
gevelopening blijft aansluiten bij het architectuurbeeld van de woning of het woningblok waar de woning onderdeel van is.
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5.1 KOZIJNWIJZIGING (BLAD 9)
•
•

•

bij kozijnwijziging blijft de bestaande gevelopening behouden en sluit de eventueel toe te passen nieuwe indeling aan bij het bestaande architectuurbeeld.
bij verandering van hout naar kunststof moet een kozijnprofiel worden toegepast dat qua detaillering,
profielafmeting en kleur past bij dat van de bestaande kozijnen. Dit betekent dat bij kunststof kozijnen een
renovatieprofiel ook wel blokprofiel moet worden toegepast dat vergelijkbaar is met de volgens Nederlandse
normen gebruikelijke kozijndetails. Indien kozijnen gedeeltelijke worden vervangen door kunststof kozijnen,
dient dit te gebeuren in een met de bestaande kozijnen vergelijkbare kleur.
glas wordt niet vervangen door een dicht paneel.

5.2 KOZIJNVERVANGING (BLAD 9)
•

•

het kozijn wordt zodanig geplaatst dat deze minstens 8 cm wordt teruggehouden (sprake van negge) ten
opzichte van de voorgevel. Bij kozijnwijziging blijft de bestaande gevelopening behouden en sluit de eventueel
toe te passen nieuwe indeling aan bij het bestaande architectuurbeeld.
een dichte borstwering is alleen mogelijk in baksteen metselwerk in een steen die qua kleur contrasteert
met het bestaande metselwerk. Metselwerk wordt ca 1,5 cm terug gehouden ten opzichte van de voorgevel.

6 Overkappingen en carports
Een overkapping of carport is een constructie met meerdere open en/of halfopen wanden en een dak. Een overkapping of carport wordt gedragen door een steunconstructie. Bij een deels- of halfopen situatie is sprake van
een plaatsing tegen de gevel van het hoofdgebouw en/of een bijgebouw. Er mag geen sprake zijn van het dichtzetten van wanden met panelen, rolluiken of dergelijke.

6.1 OVERKAPPING OF CARPORT VOORERFGEBIED (BLAD 9)
Aangebouwd (blad 9)
• grondvorm rechthoekig met plat of licht hellend (kleiner of gelijk aan 10 graden) dak
• boeiboord maximaal 30 cm hoog (inclusief daktrim of afdekkap)
• boeiboord afgewerkt met een vlak materiaal
• maximaal twee zijden tegen een gevel
• twee tot drie slanke kolommen per zijde
• plaatsing tegen een vlakke achtergrond, dus geen doorsnijding van daktrimmen, geveldelen of ornamenten
• volledig in een donkere kleur, bij voorkeur antraciet (RAL 7016) afgewerkt
Vrijstaand (blad 9)
• grondvorm rechthoekig
• plat, licht hellend (kleiner of gelijk aan 10 graden) of licht gebogen dak
• boeiboord maximaal 30 cm hoog (inclusief daktrim of afdekkap
• boeiboord afgewerkt met een vlak materiaal
• twee slanke kolommen per zijde
• volledig in een donkere kleur, bij voorkeur antraciet (RAL 7016) afgewerkt
Standaard overkappingen zijn mogelijk als deze voldoen aan vorenstaande criteria
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7 Airco-units
Airco-units zijn voorzieningen om gebouwen te koelen. Zijn deze zichtbaar geplaatst dan geven zij wanneer zij
niet zorgvuldig in het woningbeeld zijn ingepast een rommelig aanzien. Uitgangspunt is dat een airco-unit wordt
geplaatst aan een gevel of op een dak van een bijgebouw dat niet zichtbaar is vanaf de openbare weg of openbaar groenplantsoen. Dan wel dat de airco-unit wordt geplaatst op de grond en wordt omzoomd door beplanting..
Airco-units op of aan een dakkapel zijn niet toegestaan.

7.1 AIRCO-UNITS (BLAD 11 EN 12)

Ter plaatse van de achtergevel of zijgevel zonder op kleur gemaakte omkasting
• niet zichtbaar vanaf de weg of het openbaar groen.
• maximaal 1 unit per gevel
• afstand unit tot de perceelgrens minstens 1 m
Op het dak (plat dak niet zijnde het dak van een dakkapel)
• unit is niet zichtbaar vanaf de openbare weg of -groen
• maximaal 1 unit
• afstand unit tot de perceelsgrens ten minste 1 m,
• afstand unit tot de dakrand ten minste 1 m,
Ter plaatse van de zijgevel met een op kleur gemaakte omkasting
• maximaal 1 unit per gevel
• plaats unit niet hoger dan ter hoogte van de eerste verdiepingsvloer
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8 Twee-laagse aanbouwen
8.1

TWEE-LAAGSE AANBOUWEN BIJ HALF-VRIJSTAANDE EN
TUSSENWONINGEN WONINGEN (BLAD 13)

LET OP: deze standaard bepaalt niets over het toegestane volume (breedte, diepte en hoogte), de goothoogte
en nokhoogte. Dit wordt bepaald in het geldende bestemmingsplan. Alleen als een uitbouw op basis van het
bestemmingsplan is toegestaan, kan deze standaard voor de welstandsaspecten worden toegepast en is zeker
dat de aanbouw aan redelijke eisen van welstand voldoet. Mocht aanvrager een ander ontwerp willen, dan wordt
dit voor mandaatadvies voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Een twee-laagse aanbouw betreft in dit Handboek een uitbreiding van een half-vrijstaande woning (oorspronkelijke hoofdbouw) of een tussenwoning over twee bouwlagen aan de achterzijde van de woning. Niet zijnde een
monument of gelegen binnen een beschermd gezicht. Twee-laagse aanbouwen voldoen in deze standaard aan
redelijke eisen van welstand als deze qua beeld een voortzetting zijn van de woningarchitectuur. Gevelopeningen
in de vrij liggende zijgevel-zijde zijn daarom in deze standaard niet toegestaan, omdat deze een te grote invloed
kunnen hebben op het bestaande architectuurbeeld, tenzij de gevelopening wordt aangebracht op de scheidslijn
van de verschillende bouwdelen om zo te laten zien dat de bouwdelen uit een andere bouwperiode stammen.
Alle ontwerpen met afwijkingen op de standaard worden voor mandaatadvies voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Belangrijk is dat daar waar de oude bouwfase van de oorspronkelijke woning en de nieuwe bouwfase elkaar raken, aan de ‘vrij liggende zijgevel-zijde’ van de half-vrijstaande woning een overgang wordt gemaakt in de vorm
van een verticaal kozijn of een terug-liggende strook metselwerk.
De overgang tussen een bestaande aanbouw en een opbouw wordt uitgevoerd in een rollaag of een terug- liggende strook metselwerk. Daarmee wordt op de scheidslijn van de verschillende bouwdelen een overgang
gemaakt die de eigenstandigheid van de bouwvorm benadrukt en laat zien dat de bouwdelen uit een andere
bouwperiode stammen. Bovendien voorkomt dit dat de nieuwe bouwmaterialen in een nét iets andere kleurstelling, structuur of maatvoering dan de bestaande materialen elkaar op een storende manier raken.
Bij twee-laagse aanbouwen waarvan de woning al dan niet op de begane grond reeds is uitgebreid, is het van
belang dat het ontwerp voor de aanbouw op de verdieping na de uitvoering ofwel samenhang vertoont met de
bestaande aanbouw dan wel dat juist een ontwerp wordt gekozen dat voor wat betreft materiaaltoepassing het
contrast aangaat met de bestaande (aan)bouw.
In alle gevallen geldt dat aan de ‘vrij liggende zijgevel-zijde’ een overgang wordt gemaakt tussen de oude en de
nieuwe bouwfase door middel van een verticaal kozijn of terug-liggend metselwerk en dat voor de overgang tussen aanbouw en opbouw een rollaag of een terugliggende strook metselwerk wordt toegepast. Daarnaast dient
de gevelindeling op de verdieping van de aanbouw te refereren aan de bestaande achtergevelindeling van de
woning (oorspronkelijke hoofdbouw). Dit betekent dat de kozijnen op de verdieping qua vorm en afmeting gelijk
zijn aan de kozijnen van de oorspronkelijke achtergevel.

Tot slot dient bij twee-laagse aanbouwen die
• met een plat dak zijn afgewerkt (plat-afgedekt) aandacht te worden besteed aan de aansluiting van het plat
dak van de aanbouw aan het schuine dak van de woning (hoofdbouw);
• met een schuin dak zijn afgewerkt (schuin-afgedekt) aandacht te worden besteed aan de gootovergangen.
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DUS:.
Een twee-laagse aanbouw (niet behorend bij een monument of bij een woning gelegen binnen een beschermd
gezicht) voldoet aan redelijke eisen van welstand als:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

daar waar de oude bouwfase van de oorspronkelijke woning en de nieuwe bouwfase elkaar raken, aan de
‘vrij liggende zijgevel-zijde’ van de woning een overgang wordt gemaakt in de vorm van een verticaal kozijn
of een terug-liggende strook metselwerk;
daar waar de aanbouw en de opbouw elkaar raken, aan de vrij liggende zijgevel-zijde een rollaag of een
terug-liggende strook metselwerk wordt aangebracht;
bij de plat- en schuin afgedekte variant de overgang wordt beëindigd in een naar buiten uitgebouwd boeiboord ter breedte van de overgangsstrook, die tevens zorgt voor de afvoer van water van het schuine dak;
bij de schuin afgedekte variant moet de dakbedekking qua kleur en materiaal identiek zijn aan die van de
bestaande woning. Het dak moet ter plaatse van de achtergevel worden beëindigd met een kantgevel-pan;
bij de schuin afgedekte variant moet de gootconstructie van de aanbouw worden uitgevoerd als een zogenaamde ‘goot op de bouwmuur’ om te voorkomen dat de goot aan de zijde van het belendend pand over
hangt;
de nieuwe gevelindeling op de verdieping refereert aan de bestaande achtergevelindeling van de woning
(oorspronkelijke hoofdbouw);
de nieuwe kozijnen op de verdieping qua vorm en afmeting gelijk zijn aan de kozijnen van de achtergevel
van de oorspronkelijke woning (hoofdbouw);
de aanbouw op de begane grond wordt uitgevoerd met een pui/kozijnen die links en rechts wordt uitgelijnd
met de bovenliggende kozijnen;
de nieuwe aanbouw wordt uitgevoerd in een materiaal dat qua kleurstelling, structuur, maatvoering en
kwa- liteit is afgestemd op de bestaande gevel van de woning (oorspronkelijke hoofdbouw) OF
de nieuwe aanbouw wordt uitgevoerd in een materiaal dat qua kleurstelling en/of structuur en/of maatvoering contrasteert met de bestaande gevel van de woning (hoofdbouw);

Detailtekeningen:
Details bij de aanvraag omgevingsvergunning moeten aantonen dat het ontwerp voldoet aan de criteria zoals
hierboven verwoord en zoals uitgebeeld op de 3d impressies (blad 13).
Uitzondering
Past een ontwerp voor een twee-laagse aanbouw niet in de standaard dan zal dit ontwerp voor mandaatadvies
worden voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijk Kwaliteit.

12

NOTA RUIMTELIJKE KWALITEIT - KLEINE BOUWINITIATIEVEN

Handboek Kleine bouwinitiatieven
Nota Ruimtelijke kwaliteit
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Blad 1 Situering modellen
LIGGING T.O.V. VOOR- EN ACHTERGEBIED
Voorerfgebied

Achtererfgebied

Voorerfgebied (groen)

Dakkapel
voorerfgebied

Achtererfgebied (oranje)

Erfafscheiding in voorerfgebied
Overkapping /carport
in voorerfgebied
Dakkapel gericht
op voorerfgebied
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Blad 2 Dakkapellen
VOORERFGEBIED
Afhankelijk van
woningsituatie Bij
geschakelde woningen
50 cm. Bij vrijstaande
of eindwoningen aan de
vrijliggende zijde(n) 100cm
(zie criteriaoverzicht)

1.1 DAKKAPELLEN ‘VOORERFGEBIED’

minimaal 50 cm

stapelen van dakkapellen
(meerdere dakkapellen
boven elkaar)
is niet toegestaan

h
maximaal 150 cm
max 1/2 h

Lichtgrijze vlak is het plaatsingsvlak (vlak waarbinnen de kapel kan worden
geplaatst)

minimaal 50 cm

a
max. 1/2 a en max 350 cm

dakvoet

1.1 DAKKAPELLEN ‘VOORERFGEBIED’
(VORMGEVINGSINFORMATIE)
plaatsingsvlak
50 of 100 cm afhankelijk van
woningsituatie (zie criteriaoverzicht)

boeiboord max. 25 cm hoog

romp en kozijn
kleur RAL 7016
antraciet grijs.
Bij een rood of bruin dak een
aangepaste kleurstelling

kozijn 8 cm terugliggend

kapelvoet
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1.1 DAKKAPELLEN ‘VOORERFGEBIED’
(VARIANT MET TWEE KAPELLEN)

boeiboord max. 25 cm hoog
positie en afmetingen
plaatsingsvlak conform
blad ...........

min 100 cm

romp en kozijn kleur
RAL 7016 antraciet
grijs

kozijn 8 cm
terugliggend
b

c

a

b + c = max. 1/2 a
en max 350 cm

1.2 DAKKAPELLEN ‘VOORERFGEBIED’
BIJ WONINGEN MET EEN ZOLDER MET GERINGE BINNENHOOGTE
aanzet bk kapel
minimaal onder
de nokpan
max. 130 cm

min. 50 cm

Afhankelijk van de
woningsituatie Bij
geschakelde woningen
50 cm. Bij vrijstaande
of eindwoningen aan de
vrijliggende zijde(n) 100cm
(zie criteriaoverzicht)
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1.2 DAKKAPELLEN ‘VOORERFGEBIED’
BIJ WONINGEN MET EEN ZOLDER MET GERINGE
BINNENHOOGTE (VORMGEVINGSINFORMATIE)
boeiboord max. 25 cm hoog

romp en kozijn
kleur RAL 7016
antraciet grijs.
Bij een rood of
bruin dak een
aangepaste
kleurstelling.

kozijn 8 cm terugliggend
woningscheiding

woningscheiding

ACHTERERFGEBIED

1.3 DAKKAPELLEN ‘ACHTERERFGEBIED’

50 of 100 cm
afhankelijk van
woningsituatie (zie
criteriaoverzicht)
stapelen van dakkapellen
(meerdere dakkapellen
boven elkaar) is niet
toegestaan

minimaal 50 cm

h
maximaal 150 cm
max 1/2 h

lichtgrijze vlak is het
plaatsingsvlak (vlak
waarbinnen de dakkapel
kan worden geplaatst)

minimaal 50 cm

dakvoet
a
max. 1/2 a en
max 350 cm
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1.4 DAKKAPELLEN ‘ACHTERERFGEBIED’
BIJ WONINGEN MET EEN ZOLDER MET GERINGE BINNENHOOGTE

aanzet bk kapel
minimaal onder de
nokpan

max. 150 cm

woningscheiding

min 50 cm

Afhankelijk van de
woningsituatie Bij
geschakelde woningen
50 cm. Bij vrijstaande
of eindwoningen aan de
vrijliggende zijde(n) 100cm
(zie criteriaoverzicht)

1.4 DAKKAPELLEN ‘ACHTERERFGEBIED’ BIJ WONINGEN MET EEN ZOLDER MET
GERINGE BINNENHOOGTE (VORMGEVINGSINFORMATIE)

boeiboord max 25 cm

kozijn 8 cm
terugliggend

romp en
kozijnen
antraciet
(RAL 7016)

kapelvoet
dakvoet

woningscheiding
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Blad 3 Modelblad plat afgedekte kapellen
Model 1 met overstek

Kleur romp en kozijnen
antraciet RAL 7016.
Bij een rood of een
bruin dak in een daarop
afgestemde kleur

Boeiboord
max. 25 cm hoog

Overstek
max. 10 cm

Zijwang steekt 8 cm uit

Model 2 met boeiboord

Model 3 strak model

Model 4 strak model met overstek
t.b.v. inbouw rolluik
Overstek
max. 20 cm

Rolluik midden grijs

Zijwang steekt aan
onderkant 8 cm uit
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Blad 4 Voorbeelden integreren rolluiken

Inbouw rolluik model 1

Inbouw rolluik model 4

Kleur rood slechts ter illustratie.
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Blad 5 Erfafscheiding
OPEN KARAKTER (BEGROEID) GAASHEKWERK
VOORERFGEBIED

Open gaaswerk, spijlenmodel

Kant en klaar - met klimop begroeid
- gaaswerk

Tijdelijke bespanning met winddoek
in een grijze kleur

Gaaswerk begroeid met klimop
(Hedera)
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Blad 6 Erfafscheiding
VORMGEGEVEN MET GESLOTEN KARAKTER
VOORERFGEBIED

Metselwerk gecombineerd met begroeiing

Metselwerk gecombineerd met
metalen spijlen hekwerken

Metselwerk gecombineerd met
metalen rasters

Metselwerk gecombineerd met verticaal houtwerk
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Blad 7 Rolluiken en rolhekken

Rolhek in de winkel

Voorbeelden van
transparante rolluiken

Rolhek achter de beglazing
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Blad 8 Bijgebouwen en erkers

Zonder boeiboord

30% aan gevelopeningen

Beperkt boeiboord met overstek

Borstwering in metselwerk

24

NOTA RUIMTELIJKE KWALITEIT - KLEINE BOUWINITIATIEVEN

Blad 9 Kozijnwijzigingen of veranderingen

Negge 8 cm

Terug liggend metselwerk
in contrasterende kleur

Kunststof kozijn
renovatieprofiel
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Blad 10 Overkappingen en carports

Vrijstaande carport licht gebogen dak

Aangebouwde carport licht hellend dak
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Blad 11 Airco’s
VOOR- EN ACHTERERFGEBIED

Niet toegestaan

Airco in het groen

Airco omkast
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Blad 12 Airco’s
VOORBEELDBLAD

Airco omkast

Voorbeelden omkasting

28

NOTA RUIMTELIJKE KWALITEIT - KLEINE BOUWINITIATIEVEN

Blad 13 2 laagse aanbouwen
VOORBEELDBLAD

2-LAAGSE AANBOUW MET “PLAT DAK

Naar buiten uitgebouwd boeibord
die tevens zorgt voor de waterafvoer
van het schuine dak.
Overgang d.m.v. verticaal kozijn of
terugliggende strook metselwerk

Kozijnen qua vorm en afmeting gelijk aan
de oorspronkelijke verdiepingskozijnen
van de woning

Indeling benedengevel ofwel dezelfde indeling
als de bestaande achtergevel danwel met het
toepassen van een grotere pui

de “niet” vrijliggende zijde dient te worden
uitgevoerd zonder overgang
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2-LAAGSE AANBOUW MET “SCHUIN DAK”

de “niet” vrijliggende
zijde dient te worden
uitgevoerd zonder
overgang

naar buiten uitgebouwd boeiboord
die tevens zorgt voor de waterafvoer
van het bestaande schuine dak.

kantgevelpan
goot “op” de bouwmuur
overgang dmv verticaal kozijn
of terugliggende strook metselwerk

indeling benedengevel ofwel dezelfde indeling
als de bestaande achtergevel danwel met het
toepassen van een grotere pui

de “niet” vrijliggende zijde
dient te worden uitgevoerd
zonder overgang van
een verticaal kozijn of
terugliggend metselwerk

naar buiten uitgebouwd boeiboord
die tevens zorgt voor de waterafvoer
van het bestaande schuine dak.
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overgang dmv verticaal
kozijn of terugliggende
strook metselwerk
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naar buiten uitgebouwd beeldboord
die tevens zorgt voor de waterafvoer
van het bestaande schuine dak.

overgang d.m.v. verticaal kozijn
of terugliggende strook metselwerk

contrasterend materiaal

rollaag of terugliggende
strook metselwerk

TUSSENLIGGENDE 2-LAAGSE AANBOUWEN

de “niet” vrijliggende zijde dient te
worden uitgevoerd zonder overgang
van een verticaal kozijn of terugliggend
metselwerk

dakbedkkingen identiek
aan die van de woning
kantgevelpan

goot “op” de bouwmuur
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