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lnleiding

Per 1 juli 2004 werkt de CRK(voor september 2011 Welstandscommissie en Monumentencommissie)
onder het regime van de welstandsnota 2004. De Welstandscommissie en de Monumentencommissie
zijn per september 2011 in elkaar versmolten in de Commissie Ruimtelijke Kwalitei(CRK). Vanaf
maart 2013 werkt de CRK meVonder het regime van de nieuwe nota.
Het college van B&W heeft het jaarverslag van 2015 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
ontvangen, en biedt u dit verslag ter kennisgeving aan.

Doel

Met deze raadsmededeling informeren wij u omtrent de verrichte werkzaamheden van de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit over het kalenderjaar 2015 en op welke wijze door het college
toepassing is gegeven aan de opgestelde welstandscriteria. Dit alles is vastgelegd in het jaarverslag
2015 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, welke als bijlage van deze raadsmededeling is
bijgevoegd. Daarnaast maakt het verslag melding van alle aanvullende activiteiten die de leden van de
CRK hebben verricht binnen het kader van de CRK (blz. 7, 10 en 14van het bijgevoegde jaarverslag
2015).

lnformatie

De CRK bestaat in totaal uit 6 leden die adviseren.
ln het rapportagejaar 2015 zijn de adviezen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit door het college
van B&W overgenomen in hun besluitvorming. ln 2015 zijn er van een totaal van 404 aanvragen
239(=46o¡o¡ afgedaan met een ambtelijk advies, waarbij is getoetst aan de specifieke welstandscriteria
(loket criteria) uit de welstandsnota en soortgelijke aanvragen waarvoor eerder een positief advies is
uitgebracht. Dit is hoger dan het percentage uit het voorgaande jaar.

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop u hiermede naar genoegen te hebben geïnformeerd

aal

vergunnlngen c.a
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1. Voorwoord 
 
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) is een instrument om de kwaliteit van de bebouwde 
omgeving te waarborgen. Om de welstand – en monumentenzorg op niveau te houden moet 
de gemeente over een goed functionerende commissie en voldoende ambtelijke capaciteit 
beschikken. De woning- en monumentenwet maken het instellen van beleid en een werkende 
commissie mogelijk en verbindt daar de voorwaarde aan dat er jaarlijks verslag wordt gelegd 
en hierbij wordt verantwoording afgelegd met betrekking tot de behandelde dossiers uit het 
kalenderjaar.  
Met het jaarverslag informeert de CRK de gemeenteraad over de door haar verrichte 
werkzaamheden. Aan de orde komt de nieuwe omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de 
rol van de CRK binnen de kwaliteitsadvisering en de mogelijke wijzigingen in de welstandsnota. 
De monumentendeskundigen doen verslag over monumentenzorg in 2015. Ook de activiteiten 
van de leden van de commissie die zij naast de reguliere vergaderingen hadden, zijn in het 
jaarverslag opgenomen. De cijfers met betrekking tot het aantal behandelde dossiers van 2014 
het verslagjaar 2015 en de korte conclusies, de samenstelling van de CRK en het functioneren 
van de openbare vergadering zijn vaste onderdelen van dit jaarverslag.  
Tot slot zal dit jaarverslag worden afgesloten met een korte evaluatie van het afgelopen jaar 
aangevuld met aanbevelingen van de commissie.  
De CRK van de gemeente Roosendaal vertrouwt erop voldoende inzicht te hebben gegeven 
over haar werkzaamheden en functioneren en is bereid een nadere toelichting te geven aan de 
gemeenteraad. Een uitnodiging daartoe zien wij graag tegemoet. 
  
Roosendaal, april 2016 
  
De voorzitter,  De secretaris, 
Anet Goemans  Casper Sprong 
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2. Inleiding. 
 
Jaarlijks worden in de verschillende gemeenten in Nederland vele bouwinitiatieven genomen, 
zo ook in de gemeente Roosendaal. Wanneer voldoet een bouwplan aan ‘redelijke eisen van 
welstand’? Het antwoord verschilt van gemeente tot gemeente, van wijk tot wijk zelfs. Dat is niet 
verwonderlijk, want elke buurt heeft zijn eigen karakter. De dakkapel van een rijtjeshuis past nu 
eenmaal niet bij een oude boerderij. De CRK baseert haar advies op de criteria die de 
gemeenteraad heeft vastgelegd in de welstandsnota. Elke wijk in de gemeente is daarin 
beschreven. Er is vastgesteld welke bouwkundige aspecten waardevol zijn en op welke punten 
de CRK speciaal moet letten bij de beoordeling van een bouwplan. Dat kan de kleur van de 
baksteen zijn, het materiaal en de vorm van de dakkapel of bijvoorbeeld de grootte van de 
ramen. Er wordt altijd gekeken naar de directe omgeving van het gebouw en de plannen die 
daarvoor bestaan. De criteria in de welstandsnota zullen van tijd tot tijd worden herzien op 
grond van de ervaringen die de gemeente opdoet met deze nieuwe manier van werken. De 
huidige nota uit maart 2013 behoeft een herziening. Deze herziening zal gebaseerd worden op 
een brede discussie die wij met de samenleving willen voeren en zal een opmaat zijn richting 
omgevingsplan. Deze basis en de onzekerheden die dat nog met zich mee brengt, betekent dat 
de volledige herziening een langere aanloop nodig heeft. De wettelijke basis voor de 
welstandszorg in Nederland is geregeld in de Woningwet, de Monumentenwet en de WABO. 
 
 

3. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 
 
Integratie van welstand- en monumentencommissie kan een brede advisering over ruimtelijke 
kwaliteit bevorderen. De CRK samengesteld uit 4 architecten en 2 monumentendeskundigen 
aangevuld met ambtelijke ondersteuning en advisering op afroep voor het toelichten van 
grotere plannen, functioneert nu ruim vier jaar als CRK. Op afroep worden alleen bij bespreking 
van grote ontwikkelingen een extra monumentenspecialist of cultuurhistoricus ingevlogen voor 
een integraal advies. De beoordeling blijft niet beperkt tot het bouwwerk, maar er wordt 
eveneens aandacht besteed aan de inbedding van een plan in zijn omgeving.  
Het voordeel van de CRK is dat er één compleet afgewogen advies voor zowel het bouwen als 
voor het monument wordt uitgebracht, waardoor eenduidigheid in de advisering en 
duidelijkheid naar de klant toe is ontstaan. Integratie is alleen geslaagd indien de bezetting en 
de deskundigheid gelijkelijk is verdeeld. Het welstand- en monumentendeel van de adviezen 
moeten als zodanig herkenbaar zijn indien beide niet tot een volledig gedragen standpunt 
komen. De CRK beargumenteert negatieve en positieve adviezen. De leden van de CRK zijn 
onafhankelijk (raadsleden, wethouders en gemeenteambtenaren kunnen geen lid zijn van de 
commissie).  
 
De samenstelling van de CRK. 
De woningwet stelt inzake de zittingstermijn van welstandsleden dat deze leden voor maximaal 
3 jaar hun functie kunnen uitvoeren. Er is dan nog een mogelijkheid om de termijn met drie jaar 
te verlengen. Op grond van deze wettelijke termijnen hadden de alle zittende leden uit 2014 
nog drie jaar kunnen door functioneren. De reden om voor het stapsgewijs vervangen van de 
zittende leden is dat de opgave en de werkwijze aan het veranderen is. Het is een vereiste dat 
de leden zelf een praktijk hebben die aansluit op deze veranderende beroepspraktijk 
(verwijzend naar het raadsbesluit uit september 2014 inzake aanstelling nieuwe leden 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit).  
Sinds medio 2014 heeft de CRK een aantal veranderingen doorgevoerd en een aantal ambities 
gesteld. De bedrijfsvoering is veranderd en de nadruk ligt op een coachende wijze van 
beoordelen. Belangrijk in deze is dat bij de keuze van de toekomstige leden voor de CRK deze 
kwaliteiten van een veranderende wijze van omgaan met burgers en een andere positie binnen 
het proces van het tot stand komen van een plan, centraal staat. 
Daarnaast hebben wij geconstateerd dat de basis voor het beoordelen van plannen die een 
monument betreffen te smal is en dat voor een gedragen wettelijke basis 2 monumentenleden 
ter vergadering moeten toetsen. Om aan de wettelijke vereisten te kunnen voldoen is gekozen 
voor een extra lid voor het beoordelen van aanvragen monumenten te benoemen. Ook hier 
geldt dat het actief werkzaam zijn in de huidige beroepspraktijk en de kennis en affiniteit met de 
herontwikkeling van bestaande panden belangrijk selectiepunt is geweest. 
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De voorzitter F. Horio is afgetreden per september 2015. De nieuwe voorzitter, A.Goemans, is 
per september 2015 als voorzitter aangetreden tot september 2017. Per september 2015 is de 
heer Horio vervangen door de heer Mathijssen. 
In 2017 zullen alle zittende leden benoemd in 2014 zijn vervangen en de CRK is dan vernieuwd 
vernieuwd.  
 
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Roosendaal is als volgt samengesteld: 
 
- mevrouw Ir. A. Goemans, voorzitter architect per september 2015 
- de heer T. Mathijssen, architect per september 2015 
- de heer Ir. F. van den Hout, architect 
- de heer F. Doomen , architect  
- de heer Ir. J. Hoorn, monumenten en restauratiearchitect 
- de heer D. Visse, monumenten en restauratiearchitect 
- de heer F. Horio, voorzitter architect tot september 2015 
- mevrouw G. Andela, kunsthistoricus, monumenten en landschapsarchitectuur  per 1 oktober 
2014 oproepbaar, geen lid van de CRK 
 
De commissie ruimtelijke kwaliteit wordt ondersteund door: 
- de secretaris, Ir. C.D.P. Sprong 
- monumenten adviseur, C. Gelijns 
 
 

4. Werkwijze van de CRK. 
 
Wijzigingen bedrijfsvoering CRK en transparantie. 
Eerste stap is in 2013 gezet ; de herziening van de welstandsnota. In de welstandsnota 2013 
staat hoe de gemeente bouwplannen bekijkt en beoordeelt met betrekking tot het uiterlijk van 
de aanvraag omgevingsvergunning. De nieuwe welstandsnota biedt, door het stellen van 
minder regels, meer mogelijkheden om vanuit het welstandsaspect, oplossingsgericht mee te 
denken met burgers en bedrijven. Minder regels, meer tijd voor dialoog en sturen waar nodig en 
vrijlaten waar wenselijk. Bepaalde gebieden zijn als welstandsvrij gebied aangewezen. 
Door het wegvallen van overbodige strakke criteria is er meer ruimte gekomen voor het 
uitwisselen van de wederzijdse argumenten ten aanzien van een ontwerp. De welstandsnota 
nodigt uit om de werkwijze en omgang met de aanvrager meer te richten op oplossingen en 
coaching in plaats van uitsluitend toetsen en beoordelen. Daarmee wil de CRK nader tot de 
aanvrager komen en samen streven naar een gedragen plan door alle betrokkenen. 
 
Wat is er veranderd? 

1. De vergadering van de CRK is naar een vroeger tijdstip verplaatst. Voorheen was het 
zo dat een aanvrager vaak een halve dag verlof op moest nemen om aanwezig te 
kunnen zijn. Met de nieuwe tijden hoopt de gemeente de aanvrager hierin tegemoet te 
komen. De nieuwe tijden worden in eerste instantie voor een periode van een jaar als 
pilot doorgevoerd:  
8:00 - 8:30 uur   voorbespreking agenda CRK 
8:30 – 9:30 uur   Conceptaanvragen (coaching, begeleiding) 
9:00 – 9:30 uur   Bespreking monumentenplannen 
9:30 – 11:00 uur  Formele aanvragen om omgevingsvergunning 

2. De aanvragen voor de CRK en de verslaglegging worden daags na de vergadering 
gepubliceerd op de website. Zodoende is de aanvrager snel op de hoogte van wat er 
besproken is en kan de aanvrager eerder eventuele aanpassingen doorvoeren.  

3. In 2015 is bij wijze van experiment begonnen met het organiseren van de 
vergaderingen in de verschillende wijk en buurthuizen. Doel : kijken of het dichter naar 
de buurt brengen van de leden van de CRK de drempel voor het bijwonen van de 
vergaderingen zou kunnen worden verlaagd. 
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Evaluatie. 
De maatregelen zijn in juni 2014 ingevoerd. Na een jaar is bekeken of het vervroegen van de 
aanvangstijd heeft geleid tot een frequenter bezoek van burgers. Uit onderzoek naar een jaar 
wijzigingen in de bedrijfsvoering kan worden gesteld dat er niet meer gebruik gemaakt  is van 
het spreken van de leden van de CRK. De meeste mensen komen om specifieke zaken te 
bespreken en het tijdstip van aanvang speelt daarbij geen rol van betekenis. 
Ook het wisselen van locatie komt niet ten goede aan een betere service. Duidelijkheid ten 
aanzien van de locatie van vergadering wordt, zoals blijkt uit een brede enquête, door onze 
burgers op prijs gesteld. 
 
De vergadering. 
De CRK van de gemeente Roosendaal komt een keer in de 2 weken bij elkaar op donderdag. 
Per vergadering komen gemiddeld 15 bouwplannen aan de orde. 
De CRK van de gemeente Roosendaal vergaderde 26 maal in 2015. Tot mei 2015 waren de 
vergaderingen in de multifunctionele ruimte van het Stadskantoor, vanaf mei 2015 is de 
commissie op locatie gaan vergaderen diverse in buurthuizen. Deze vergaderingen zijn 
openbaar. De agenda wordt 2 dagen voor de vergadering op de website van de gemeente 
Roosendaal gepubliceerd en bij de balie DV ter inzage gelegd. Belanghebbenden 
(opdrachtgevers, ontwerpers, gemeentebesturen) kunnen hun ontwerp tijdens de vergadering 
toelichten. In 2015 zijn 92 toehoorders/belanghebbenden aanwezig geweest bij de 
vergadering, om een toelichting op het bouwplan te geven of voor een vooroverleg, 
voorafgaand aan de daadwerkelijke indiening van een bouwplan. De CRK nodigt zelf ook 
menigmaal belanghebbenden uit voor overleg en informatie. Zij acht de communicatie en 
samenwerking van groot belang voor het tot stand komen van de gewenste ruimtelijke kwaliteit. 
Bij het vooroverleg is op afroep de betreffende stedenbouwkundige aanwezig om een 
toelichting te geven over de stedenbouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden bij 
grotere plannen. Na het vooroverleg over een plan wordt een preadvies gemaakt. 
De monumentenplannen worden na de voorbespreking van de volledige agenda in behandeling 
genomen, waarbij, als er monumentenplannen op de agenda staan, de aanwezigheid van de 
monumentendeskundige is vereist, die t.a.v. de cultuur historische aspecten advies uitbrengt, 
om tot een totaal gedragen advies te komen. De CRK voorziet het bestuur gevraagd en 
ongevraagd van adviezen op de volgende terreinen: welstandszorg, monumentenzorg, RO 
plannen, reclamebeleid, beeldkwaliteitplannen en gebiedsindelingen zoals terrassen e.d. in het 
centrum. 

 
 

5. Monumenten 
 

In 2015 hebben de monumentendeskundigen het gehele jaar in commissie geparticipeerd. Het 
blijkt dat opdrachtgevers, architecten, en ook ambtenaren zich bewust zijn van het feit dat 
monumenten een bijzondere benadering behoeven. Tegelijk hebben veel aanvragers er moeite 
mee om monumentale waarden werkelijk te herkennen en om het behoud ervan leidend te 
laten zijn bij het nemen van ontwerpbeslissingen. Eerder wordt het als één van de factoren 
gezien naast financiële en ruimtelijke of meer op zichzelf staande architectonische eisen. Met 
de aanstelling van een tweede monumentenlid heeft de gemeente de ambitie geuit om het 
belang van monumenten in Roosendaal op de kaart te zetten. Bij de behandeling van plannen 
is dan ook steeds getracht dit uit te dragen en hiernaar te adviseren, waarbij, voor zover 
daartoe de ruimte was, steeds zo zorgvuldig mogelijk is gekeken naar het object, rapporten, 
plannen en de overwegingen van de aanvrager. Adviezen zijn gedetailleerd opgesteld en in een 
open dialoog gecommuniceerd met de indieners. Ondanks de open dialoog zijn enkele plannen 
door aanvragers bij de wethouder voorgelegd, met wisselend resultaat. 
 
De monumentendeskundigen van de commissie hebben het initiatief genomen om een opzet te 
maken voor brainstormbijeenkomst  en met initiatiefnemers, bouwers en architecten voor het 
wijzigen van monumenten in Roosendaal om een bijdrage te leveren aan het “soepel” laten 
verlopen van het planproces en het bewustzijn te vergroten als het gaat om de monumentale 
waarden. 
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6. Activiteiten CRK 
 

De CRK informeert zich, neemt initiatieven en kan het gemeentebestuur ongevraagd van 
advies voorzien. Ter voorbereiding op de vergadering of als ondersteuning van haar 
werkzaamheden kan er sprake zijn van:    

 locatiebezoek, vaak noodzakelijk bij monumentaanvragen, door de monumentenleden 
om goed geïnformeerd te kunnen adviseren; 

 extra overleg met bestuur of raadsleden; 

 extra overleg met externe adviseurs; 

 studiedagen, debatten, informatiebijeenkomsten. 
 
Bezoeken ter plaatse en extra activiteiten monumentenleden CRK:  
Februari 2015 

Voorbereiden en bijwonen workshop op, bezoek en vooroverleg op het landgoed 

Wouwse Plantage  
Maart 2015 

Bijeenkomst over Mariadal  
Juni 2015 

  Bezoek tbv advies aan Nieuwstraat 35) 
Oktober 2015 

  Bijwonen/deelnemen aan workshop CRK over Tongerloohuys  

November 2015 

 Bezoek tbv advies aan NS-station Roosendaal – wijziging perronoverkapping  

  Overleg met verantwoordelijk wethouder over Tongerlohuys  

December 2015 

  Bezoek tbv advies aan pastorie Heilig Hartplein  
 
Overige activiteiten van de commissie: 
1 juli 2015 Jaarvergadering Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 

(voorzitter A. Goemans) 
9 juli 2015   Overleg over de nieuwe Omgevingswet (gehele CRK) 
14 juli 2015  Overleg over de nieuwe Omgevingswet 

(secretaris C. Sprong en Voorzitter A. Goemans) 
27 augustus 2015 Overleg met Samantha van Rooij  - Binnenstadsdirectie 

(secretaris C. Sprong en Voorzitter A. Goemans) 
17 september 2015  Kennismakingsgesprek en bespreken notitie ‘Voorbereid op de 

toekomst: CRK nieuwe stijl’ met Wethouder C.Lok 
(secretaris C. Sprong en Voorzitter A. Goemans) 

29 oktober 2015 Wethouder C. Lok woont vergadering bij van de CRK (gehele CRK) 
29 oktober 2015 overleg met Wethouder C. Lok  

(secretaris C. Sprong, voorzitter A. Goemans en Jeroen Hoorn) 
 
 

7. Voorbereid op de toekomst 
 
Op 31 augustus 2015 heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit een notitie gepresenteerd met 
de titel: Voorbereid op de toekomst: Commissie Ruimtelijke Kwaliteit nieuwe stijl. 
 
De reden om deze notitie op te stellen is het instemmen van de Tweede Kamer op 1 juli 
2015 met de Omgevingswet die naar verwachting in 2018 in werking zal treden. 
 
Bij motie spreekt de Kamer in meerderheid uit dat gemeenten een belangrijke rol spelen 
bij het waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving, en dat gemeenten, met 
heldere regels, in staat gesteld moeten worden om te sturen op de kwaliteit. In de 
Omgevingswet vervalt de wettelijk verplichte welstandscommissie. Wel is er de 
verplichting om een ‘gemeentelijke adviescommissie’ aan te stellen die tenminste 
advies uitbrengt over wijzigingen van rijksmonumenten en die door de gemeente ook 
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ingezet kan worden als het bestuur behoefte heeft aan adviezen over (aspecten van) de 
omgevingskwaliteit, zoals het uiterlijk van bouwwerken. De Kamer vraagt de regering 
om gemeenten te stimuleren hun adviescommissie “ook in te zetten om initiatiefnemers 
aan de voorkant van het proces te adviseren en uit te dagen om hun plannen met zo 
veel mogelijk kwaliteit en consensus te realiseren en het welstandstoezicht achteraf 
geleidelijk af te bouwen”. 
 
De nieuwe Omgevingswet zal voor een omwenteling zorgen binnen de gemeente. De 
commissie realiseert zich terdege dat zij in deze hele omslag slechts een klein onderdeel is. 
Toch is het zinvol om nu na te denken over de toekomst.  
De ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving gaat veel verder dan bouwen. 
Gebiedsinrichting, weg- en waterbouwkundige werken alsook de openbare inrichting van de 
gebouwde omgeving vallen hieronder. Een team van deskundigen met kennis van de lokale 
bouwwijze en de culturele waarden van Roosendaal kan een rol vervullen in de nieuwe context. 
De omslag van de kwaliteitstoets aan het eind van de procedure door de huidige commissie 
ruimtelijke kwaliteit naar een proces waar een initiatiefnemer, die de verantwoordelijkheid 
neemt voor zijn interventie in Roosendaal, aan de voorkant ‘gecoacht‘ kan worden is de 
uitdaging waar we voor staan. Inspireren in plaats van toetsen. 
 
De commissie wil het proces van deze omwenteling opstarten en heeft het gesprek geopend 
door een aantal invalshoeken en vooral ook vragen over hoe deze omslag te maken in de 
notitie op te nemen.  
 
De notitie is besproken met wethouder Cees Lok op 17 september 2015. 
 
Een structuur op basis van aanvragen ligt voor de hand, andere middelen die ingezet kunnen 
worden zijn: 

- reguliere debatavonden / symposia 

- wekelijks open loket 

- website, met daarin wellicht: 
o database met oplossingen voor generieke zaken 

- ronde tafelgesprekken met professioneel betrokkenen bij ruimtelijke kwaliteit in Roosendaal 
(lokale architecten, ontwikkelaars, makelaars, wethouder, delegatie CRK) 

- uitzetten van enquête onder indieners van omgevingsvergunningen over hun visie op 
ruimtelijke kwaliteit en de rol van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

 
Een pilot introduceren  
Een testcase met een plan (geen monument zijnde) waar de ‘nieuwe stijl’ met coaching vooraf 
zijn intrede doet. 
 
Onderzoeksvragen opstellen 
Geen criteria meer hanteren maar onderzoeksvragen opstellen. Een initiatiefnemer kan 
hierdoor geïnspireerd het project opstarten.  
 
Het vormen van een inspirerend team van deskundigen. De volgende disciplines zouden hier 
onderdeel van kunnen zijn: 

- constructie 

- financiën / investeringen 

- cultuurhistorie 

- architectuur 

- stedenbouw 

- innovatie / verduurzaming 

- wateropgave 

- reclame / commercie / etaleurs 

- klantcontactpersoon gemeente (procedures) 
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Het introduceren van een pilot zou kunnen aansluiten bij de visie van het bestuur. Mede om die 
reden heeft de commissie een gesprek gehad met Samantha van Rooij  - Binnenstadsdirectie – 
over mogelijke pilots in de binnenstad en de rol van de CRK als coach in het voortraject. 
 
De commissie zal blijven aangeven, als de mogelijkheid zich voordoet, bij de initiatiefnemers 
dat ze welkom zijn om in een zo vroeg mogelijk stadium aan te schuiven voor een collegiaal 
vooroverleg. Dan is het mogelijk een open gesprek over wederzijdse verwachtingen te hebben: 
wat zijn legitieme uitgangspunten, wat zijn de behoeften van de initiatiefnemer, waar zitten 
knelpunten, wat zijn de overeenkomsten. Hoe kunnen we tot een plan komen waarin alle 
verwachtingen waargemaakt kunnen worden?  
Dit vooroverleg begint steeds vastere vorm te krijgen in de huidige commissie en lijkt tot een 
soepeler proces en een door alle betrokkenen gedragen plan met gewenste kwaliteit te leiden.  
 
Tevens zal de commissie zich inzetten om een pilot aan te wijzen zodra er een geschikt initiatief 
zich voordoet en dit goed afgestemd kan worden binnen de wettelijke kaders. 
 
Bij nieuwe ontwikkelingen en initiatieven zal de commissie het voorstel doen om middels 
onderzoeksvragen en coaching in het voortraject de gewenste beeldkwaliteit gezamenlijk vast 
te stellen. En bepleiten dat de verantwoordelijkheid hiervoor door alle betrokken partijen 
gedragen wordt. 
 
 

8. De welstandsnota 
 
Sinds 2004 is de welstandsnota voor de CRK het bindende beoordelingskader bij het adviseren 
over aanvragen omgevingsvergunning en bouwinitiatieven. De CRK verwijst in alle schriftelijke 
adviezen expliciet naar de welstandscriteria zoals die zijn geformuleerd in de welstandsnota. 
Sinds maart 2015 heeft de gemeente Roosendaal een geactualiseerde en vereenvoudigde 
welstandsnota. Door het stellen van minder regels biedt de nieuwe welstandsnota meer 
mogelijkheden om vanuit het welstandsaspect oplossingsgericht mee te denken met burgers 
en bedrijven. Er is meer tijd voor dialoog en vooraf aansturen waar nodig en vrijlaten waar 
wenselijk. Bepaalde gebieden zijn als welstandsvrij gebied aangewezen. 
 
Bij een bouwplanbehandeling worden de van toepassing zijnde welstandscriteria aangegeven 
door de secretaris. Tevens wordt alle relevante informatie verstrekt, zoals foto’s, luchtfoto’s, en 
indien aanwezig artists-impressions, rondkijkfoto’s en de welstandsadviezen van de in de 
directe omgeving reeds gerealiseerde soortgelijke bouwwerken t.b.v. precedentwerking. 
De agenda van de CRK wordt dinsdagmiddag voorafgaand aan de vergadering op de website 
van de gemeente Roosendaal geplaatst.  
De welstandsnota is compacter en begrijpelijker is geworden komt naar voren uit de 
communicatie met- en feedback van- klanten, architecten en de leden van CRK. Er is invulling 
gegeven aan de behoefte om onze klanten eenvoudig en inzichtelijk te laten navigeren door de 
Welstandsnota 2013. De internet site is voorzien van een handleiding met zinvolle tips om zo 
inzicht te krijgen of een plan voldoet aan de criteria uit de welstandsnota. De meeste 
gebruikers ervaren dit als een positieve wending en benaderen de gemeente nadat zij al de 
welstandsnota hebben gelezen op de internetsite voor de specifieke vraag.  
 
Herziening van de welstandsnota in het kader van de nieuwe omgevingswet 
Het afgelopen jaar is aandacht besteed aan rol en positie van de ruimtelijke kwaliteit in de 
toekomstige omgevingswet. Vanaf 2018 zal de wijze waarop toezicht op de ruimtelijke kwaliteit 
uitgevoerd wordt en de verankering van het beleid hiervan in de welstandnota veranderen.  
 
Om inzicht te krijgen in de kansen die de nieuwe omgevingswet kan bieden en de wijze waarop 
we onze visie, kennis en kunde kunnen gaan inzetten voor de ruimtelijke kwaliteit is dit het  
startpunt geweest van de gesprekken die zijn gevoerd en de notitie die is opgesteld (zie ook 
hoofdstuk 6 Voorbereid op de toekomst). De gesprekken over deze omwenteling in beleid 
zullen de komende jaren op de agenda blijven staan. De positie en rol bij ruimtelijke 
ontwikkelingen voor de CRK zal worden verankerd in de omgevingsvisie voor de gemeente 
Roosendaal en de daaruit voortvloeiende omgevingsplannen. In de omgevingsvisie zal de 
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fysieke leefomgeving in al zijn gelaagdheid worden vastgelegd. Het ruimtelijke karakter wordt 
beschreven en vormt de basis voor het DNA van de gemeente. Binnen het kader van de 
omgevingswet zullen de begrippen participatief werken en participatief ophalen van kennis en 
meeliften met ingezette werkwijzen als leefbare dorpen en wijken de opmaat zijn voor 
consultatie en samenhang. 
De overgang naar de nieuwe omgevingswet is een proces waar de CRK in 2015 ingestapt is. 
De nieuwe positie en rol die de CRK kan gaan innemen in het ruimtelijk beleid van de 
gemeente Roosendaal ziet zij als een inspirerende kans.  
Dit betekent dat de huidige welstandsnota ook onderdeel is van het proces. De welstandsnota 
zou een inspirerend beleidsstuk kunnen worden, met onderzoeksvragen die bij bouwinitiatieven 
aan het begin van de planvorming al aan de orde zijn. Een adviescommissie (breed van opzet) 
die coacht vooraf, inspireert en de verantwoordelijkheid bij de indiener neerlegt. 
 
 

9. De enquête 
 
Meten van de prestaties van de CRK en de waardering van de burgers; de enquête. 
 
Meten is weten; de klant is je maat. 
Om als adviescommissie goed te kunnen functioneren is het van belang om te weten wat je 
‘klanten’ denken over het functioneren van de commissie in brede zin. Daarnaast is het nuttig 
om te weten waar mogelijke zwakke plekken zitten in de dienstverlening en waar verbeteringen 
mogelijk of wenselijk zijn. Het is zinvol om de huidige werkwijze van de CRK te evalueren en 
de ervaring van onze ‘klanten’ te weten. We hebben om die reden het afgelopen jaar een 
uitgebreide enquête uitgezet onder alle klanten die de afgelopen drie jaar een aanvraag 
omgevingsvergunning hebben gedaan. Naast de bedrijfsvoering, de dienstverlening en het 
reilen en zijlen rondom de commissie is ook navraag gedaan naar het feitelijke gevoerde beleid 
en hoe de mensen daarover denken. Meten hoe mensen het belang van ruimtelijke kwaliteit 
zien, hoe zij daar een inbreng in willen krijgen, hoe accenten moeten worden verlegd en waar 
verbeteringen mogelijk zijn. 
 
De opbouw van de vragenlijst is als volgt geweest: 

A. Aanvraag omgevingsvergunning 
B. Informatie en communicatie 
C. Ervaring met welstand en monumenten 
D. Welstand en monumenten in de toekomst 
E. Afsluiting 
F. Conclusies 

 
Informatie en communicatie 

•  De gemeente (balie, telefoon, afspraak, email) is voor aanvragers een veelvuldig 
geraadpleegde informatiebron. Aanvragers zoeken met name informatie over de 
procedure van de aanvraag en de gegevens die nodig zijn voor de aanvraag. 

• Het is voor aanvragers wenselijk om de voortgang van de aanvraag via internet te 
kunnen volgen.  

•  Aandachtspunten zijn volgens aanvragers: de tijdigheid van de informatie, de juistheid 
van de informatie die wordt verstrekt door medewerkers achter de balie en de 
duidelijkheid over de kosten. Daarnaast hebben aanvragers tips gegeven over de 
aanvraagprocedure: het vergroten van de snelheid van het traject en het eenvoudiger 
maken van de procedure.    

Ervaring met welstand/monumenten 
• De welstandscriteria worden overwegend duidelijk en begrijpelijk gevonden. 

Hiertegenover staat dat aanvragers kritisch zijn over de redelijkheid van de criteria.  

• Het contact met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) en de secretaris wordt 
overwegend positief ervaren. De CRK wordt enerzijds getypeerd als toegankelijk en 
prettig in het contact, anderzijds als formeel en met een beperkt inlevingsvermogen. 
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Daarnaast zijn aanvragers ontevreden over de (inhoud van de) argumenten van de 
CRK. De secretaris van de CRK wordt gezien als flexibel, betrokken en duidelijk, maar 
geeft volgens een aantal aanvragers een te brede invulling aan zijn rol.  

• Aanvragers zijn verdeeld over de manier waarop welstandstoezicht wordt uitgevoerd: 
het aandeel dat hierover (zeer) tevreden is, is (bijna) even groot als het aandeel dat 
(zeer) ontevreden is.  

Aandachtspunten zijn: bekendheid geven aan het feit dat de adviezen van de CRK dezelfde 
dag via de website worden gepubliceerd, het beter luisteren en meedenken met de aanvragers, 
het meer kijken naar de situatie ter plaatse en de eenduidigheid van de adviezen. 
 
Welstand/monumenten in de toekomst 

• Het merendeel van de aanvragers ziet de toegevoegde waarde van welstandstoezicht 
en heeft voorkeur voor een rol van de gemeente bij excessen. Als reden hiervoor 
noemen aanvragers de wenselijkheid om een onafhankelijk orgaan hierover 
afwegingen te laten maken en bewaken. Aanvragers die kritisch zijn over de 
toegevoegde waarde van welstandstoezicht, noemen de subjectiviteit van de 
commissie en de beperkte handhaving in de praktijk.  
 

• De wens van aanvragers om het welstandstoezicht te veranderen is het grootst in het 
Centrum (‘geheel vernieuwen’), de wijken voor 1960 (‘verminderen’), het buitengebied 
(‘vergroten’) en de kernen van de dorpen (‘verminderen’). Voor de andere gebieden 
geldt dat meer dan de helft van de aanvragers van mening is dat het toezicht hetzelfde 
moet blijven.  
 

• De verbouwing van de achtergevel van een woning en het plaatsen van reclame-
uitingen op bedrijventerreinen zou volgens een meerderheid van de aanvragers 
welstandsvrij gemaakt moeten worden.  
 

• Aandachtspunten zijn volgens aanvragers: het handhaven van regels voor iedereen, 
het betrekken van direct omwonenden en het soepeler zijn (gebruik kaders als 
richtlijnen). 

 
 

10. De cijfers en feiten  
 
De afhandeling van bouwplannen. 
 
Om een goed inzicht te krijgen in de effecten van de vereenvoudiging van de welstandsnota 
zullen de cijfers voor 2015 en 2014 onder elkaar per tabel worden gepresenteerd en voorzien 
worden van een toelichting. 
Omdat niet alle bouwplannen in de voltallige CRK behandeld kunnen worden is een deel van 
de planbeoordeling gemandateerd afgedaan door de secretaris CRK (zie tabel). Tevens zijn 
door de verandering van de  Monumentenwet  (MoMo) sinds 1 januari 2012 voor kleinere 
activiteiten (onderhoudsklussen) waarbij vormgeving, detaillering, profilering kleur en 
materiaalsoort niet veranderen vergunningvrij geworden en of onder mandaat afgedaan. De 
CRK heeft de afgelopen 2 jaar de secretaris van de CRK op grond van het reglement van orde 
CRK Roosendaal een verdergaand mandaat gegeven. Dit heeft haar weerslag gehad op het 
aantal plannen dat onder mandaat is afgedaan. Dit is nu nagenoeg constant tussen 2013 en 
2015. Hieruit kan worden opgemaakt dat een verdere efficiency niet waarschijnlijk zal zijn voor 
de komende jaren. Alhoewel er het afgelopen jaar meer onder mandaat is beoordeeld. 
Onder mandaat zijn afgehandeld, lichte vergunningen welke voldoen aan de specifieke criteria 
en herhalingsplannen welke voldoen aan een eerder uitgebracht advies of plannen die 
vergelijkbaar zijn met plannen waarvoor al eerder een positief advies is uitgebracht. 
 
  



12  

 
 

 
Aantallen bouwplannen  
Totaal aantal ingediende bouwplannen afgedaan door: 

2015 aantal plannen aantal 
welstandsc. 

aantal mandaat 

Omgevingsvergunning 404 279 239 

Monumenten 17 30 1 

Totaal 421 309 240 

In 2015 werden 239 plannen ambtelijk afgedaan. Dat komt neer op een mandaatpercentage 
van 39%. 

    ACTIVITEIT Commissie Mandaat Eindtotaal 
Bouwen 54% 46% 100% 
Monumenten 97% 3% 100% 

Eindtotaal 51% 49% 100% 

    Aantallen bouwplannen 
Totaal aantal ingediende bouwplannen afgedaan door 

2014 aantal plannen aantal 
welstandsc. 

aantal mandaat 

Omgevingsvergunning 357 280 181 

Monumenten 12 17 2 

Totaal 369 297 183 

 

ACTIVITEIT Commissie Mandaat Eindtotaal 

Bouwen 61% 39% 100% 

Monumenten 89% 11% 100% 

Eindtotaal 61% 39% 100% 
 
Conclusie:  
In 2015 werden in totaal 240 plannen onder mandaat afgedaan dat komt neer op 49% van de 
plannen. Deze cijfers zijn een substantiële toename t.o.v. vorig jaar; 10% 
 
Totaal aantal ingediende aanvragen omgevingsvergunning en uitgebrachte adviezen  

2015 aantal 
plannen 

aantal 
adviezen 

gemidd. 
adv/plan 

Omgevingsvergunning 404 518 1,28 

Monumenten 17 31 1,82 

Totaal 421 549 1.30 

 
Totaal aantal ingediende aanvragen omgevingsvergunning en uitgebrachte adviezen 

2014 aantal 
plannen 

aantal 
adviezen 

gemidd. 
adv/plan 

Omgevingsvergunning 357 461 1,29 

Monumenten 12 19 1,58 

Totaal 369 480 1.23 

 
Conclusie:  
In 2015 zijn voor 421 plannen 549 adviezen uitgebracht, dit is gemiddeld 1.30 advies per plan, 
zie tabel, Voor 64% van de plannen is uiteindelijk een positief advies uitgebracht. 
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Totaal aantal ingediende bouwplannen en uitgebrachte adviezen 

2014 aantal 
plannen 

positief 
advies 

negatief 
advies 

Omgevingsvergunning 357 232 125 

  65 % 35 % 

Monumenten 12 7 5 

  58 % 42 % 

Totaal 369 239 130 

  65 % 35 % 

 
Totaal aantal ingediende bouwplannen en uitgebrachte adviezen 

2015 aantal 
plannen 

positief 
advies 

negatief 
advies 

Omgevingsvergunning 421 278 143 

  66 % 34 % 

Monumenten 17 5 12 

  29% 71 % 

Totaal  283 155 

  64 % 36 % 

 
Aantal keren behandeld in CRK 

2015 aantal 
plannen 

in 1 keer 
akkoord 

in 2 keer 
akkoord 

in meer dan 
2 keer 

akkoord 

Omgev.Vrg 404 243 57 13 

  78% 18% 4% 

Monument 17 9 3 2 

  64% 21% 14% 

Totaal 421 252 60 15 

  81% 19% 5% 

 
Voor 81 % van de plannen is in 1 keer een positief advies uitgebracht. 
Voor 19 % van de plannen is in 2 keer een positief advies uitgebracht. 
Voor 5 % van de plannen is in meer dan 2 keer een positief advies uitgebracht.  
Over het algemeen is er een wederzijdse bereidheid plannen aan te passen voor een optimaal 
resultaat. 
Na in de gelegenheid te zijn gesteld om het plan aan te passen is uiteindelijk 8 % afgewezen 
die hebben geleid tot indiening van een nieuwe aanvraag, intrekking of weigering van de 
aanvraag zie tabel (waarin tevens de verdeling naar categorie).  
 
Aantal keren behandeld in CRK 

2014 aantal 
plannen 

in 1 keer 
akkoord 

in 2 keer 
akkoord 

in meer dan 
2 keer 

akkoord 

Omgev.Vrg 357 288 64 14 

  79% 17% 4% 

Monument 12 7 6 0 

  54 % 46 % 0 % 

Totaal 369 295 70 14 

  80% 19% 4% 
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Voor 80 % van de plannen is in 1 keer een positief advies uitgebracht. 
Voor 19 % van de plannen is in 2 keer een positief advies uitgebracht. 
Voor 4 % van de plannen is in meer dan 2 keer een positief advies uitgebracht.  
Over het algemeen is er een wederzijdse bereidheid plannen aan te passen voor een optimaal 
resultaat. 
 
Conclusie cijfers 2015:  
Cijfers zijn meer verschoven naar het vergunnen onder mandaat en meer positieve 
beoordelingen in een behandeling voor zowel bouwen als monumenten 
 
De CRK bracht naast haar adviezen in het kader van de woningwet ook adviezen uit over de 
volgende onderwerpen: 

- Monumenten: 12 plannen, 

- Handhaven/legalisatie: 30 plannen 
 
De verwachting is, dat door een stringenter handhavingsbeleid het aantal adviezen hiervoor 
sterk zal stijgen, omdat in het kader van legalisatie onder andere een afweging dient plaats te 
vinden inzake het welstandsaspect. 
 
 

11. Aanbevelingen  
 
Nieuwe omgevingswet 
In hoofdstuk 7 in dit jaarverslag wordt ingegaan op de nieuwe omgevingswet en de andere rol 
van de CRK in de toekomst. Het is aan te bevelen om de CRK de ruimte en mogelijkheid te 
geven zich voor te bereiden op haar rol en positie in de nieuwe omgevingswet. Het gesprek is 
geopend in 2015 en in 2016 wil de CRK verder gaan om het proces op te starten van deze 
omwenteling. Dit is een omslag in het denken over ruimtelijke kwaliteit en de CRK maakt deel 
uit van een proces binnen de gemeente Roosendaal. Om die reden is het nodig om te 
communiceren met alle betrokkenen. 
De commissie wil het proces van deze omwenteling opstarten en heeft het gesprek geopend 
door een aantal invalshoeken en vooral ook vragen over hoe deze omslag te maken in de 
notitie op te nemen. Samen op weg naar een nieuwe wijze van kwaliteitsbeleid en een CRK 
nieuwe stijl. 
In het kader van voorbereid zijn op de toekomst kunnen de volgende voorstellen overwogen 
worden: 

- reguliere debatavonden / symposia 

- wekelijks open loket (spreekuur in de hal stadskantoor) 

- website, met daarin wellicht: 
o database met oplossingen voor generieke zaken 

- ronde tafelgesprekken met professioneel betrokkenen bij ruimtelijke kwaliteit in Roosendaal 
(lokale architecten, ontwikkelaars, makelaars, wethouder, delegatie CRK) 

- Een pilot introduceren waarin de ‘nieuwe stijl’ met coaching vooraf zijn intrede doet.  
o Contact Samantha van Rooij  - Binnenstadsdirectie – hervatten over mogelijke 

pilots in de binnenstad en de rol van de CRK als coach in het voortraject, dit in 
samenspraak met wethouder. 

- Onderzoeksvragen opstellen ipv criteria 
 
Welstandsnota 
De huidige welstandsnota is ook onderdeel van de veranderingen in het kader van de nieuwe 
omgevingswet. De welstandsnota zou een inspirerend beleidsstuk kunnen worden, met 
onderzoeksvragen die bij bouwinitiatieven aan het begin van de planvorming al aan de orde 
zijn. Een initiatiefnemer kan hierdoor geïnspireerd het project opstarten. Bij nieuwe 
ontwikkelingen en initiatieven zal de commissie het voorstel doen om middels 
onderzoeksvragen en coaching in het voortraject de gewenste beeldkwaliteit gezamenlijk vast 
te stellen 
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Kortom de nieuwe welstandsnota zou een adviescommissie (breed van opzet) die coacht 
vooraf, inspireert en de verantwoordelijkheid bij de indiener neerlegt moeten ondersteunen. Hoe 
dit vorm en inhoud te geven zou in 2016 op de agenda moeten staan.  
 
Communicatie met het bestuur 
De CRK wil graag het formele periodieke overleg en de informele gesprekken met het bestuur 
blijven voortzetten in 2016. Het uitnodigen om vergaderingen bij te wonen en gezamenlijk op 
excursie in Roosendaal is hier onderdeel van. Dit geeft een goed beeld van de werkzaamheden 
en de betekenis van de CRK voor de gemeente Roosendaal. Tevens is het informeren en delen 
van de opgedane kennis en informatie van het proces van de transitie naar de nieuwe 
omgevingswet belangrijk.  
 
Communicatie met de indieners 
De commissie zal blijven aangeven, als de mogelijkheid zich voordoet, bij de initiatiefnemers 
dat ze welkom zijn om in een zo vroeg mogelijk stadium aan te schuiven voor een collegiaal 
vooroverleg. Dan is het mogelijk een open gesprek over wederzijdse verwachtingen te hebben. 
Dit vooroverleg begint steeds vastere vorm te krijgen in de huidige commissie en lijkt tot een 
soepeler proces en een door alle betrokkenen gedragen plan met gewenste kwaliteit te leiden.  
In 2016 streeft de CRK ernaar om dit, ook gesteund door de gemeentelijke organisatie, 
toegankelijk te maken voor alle indieners. Hiervoor zou onder andere een overleg 
klantcontactpersonen en WABO-regisseurs nuttig kunnen zijn.  
 
Monumenten 
De monumentendeskundigen van de CRK hebben het initiatief genomen om een opzet te 
maken voor brainstormbijeenkomsten met initiatiefnemers, bouwers en architecten voor het 
wijzigen van monumenten in Roosendaal om een bijdrage te leveren aan het “soepel” laten 
verlopen van het planproces. Dit gaat in 2016 tot een nadere uitwerking komen. 
 
Enquête 
Uit de enquête zijn enkele concrete punten naar voren gekomen. In 2016 gaat de CRK hier 
aandacht aan geven in de openbare vergaderingen en in het overleg met indieners. 
In de vergadering zal gemeld worden dat de adviezen van de CRK dezelfde dag via de website 
gepubliceerd worden. De gewaardeerde transparantie en toegankelijkheid van de CRK, de 
openheid in communicatie (die als overwegend prettig wordt ervaren) van de leden en 
secretaris kan nog versterkt worden door:  

 het beter luisteren en meedenken met de aanvragers 

 het meer kijken naar de situatie ter plaatse  

 zorg voor eenduidigheid van de adviezen en verheldering van de argumenten 

 De welstandscriteria worden overwegend duidelijk en begrijpelijk gevonden, maar de 
redelijkheid van de criteria wordt niet altijd onderkend. Een betere toelichting door meer 
uitleg van de criteria te geven en de eenduidigheid in het adviseren toe te lichten kan 
verheldering geven over de argumenten die de CRK hanteert bij haar advisering. 

 Het vergaderen op locatie werd door enkele indieners als laagdrempelig ervaren. Het 
wisselen van de locatie en de interne logistiek maakt het te complex. De 
laagdrempeligheid en toegankelijkheid is wellicht ook door bijv. spreekuur in de hal van 
het stadkantoor op te vangen. 

 
Transparantie 
Op grond van ervaringen van de afgelopen jaren kunnen we stellen dat een vooroverleg in een 
vroegtijdig stadium het meeste oplevert in termen van plankwaliteit en kostenreductie voor 
externe advisering. Een vroegtijdig vooroverleg geeft meer mogelijkheden tot een 
kwaliteitsverbetering van een bouwplan. Dit is de afgelopen jaren als doel gesteld. 
De CRK blijft zich in 2016 inzetten om de transparantie en toegankelijkheid naar de indieners 
te promoten door te open communiceren met bestuur en indieners. 
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