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Inleiding 

De Woningwet schrijft voor dat een gemeente die haar aanvragen om 

een omgevingsvergunningsplichtig bouwwerk toetst aan ‘redelijke eisen 

van welstand’, een welstandsnota moet vaststellen met daarin de criteria 

waaraan de omgevingsvergunningsplichtige bouwplannen moeten 

voldoen. Tevens bepaalt de Woningwet dat de gemeenteraad kan 

besluiten een gebied aan te wijzen waarvoor geen redelijke eisen van 

welstand van toepassing zijn. Tot slot heeft de gemeente Riiswijk de 

samenstelling, inrichting en werkwijze van de welstandscommissie in de 

bouw-verordening opgenomen. 
 

In deze welstandsnota zijn op zo concreet en objectief mogelijke wijze 

welstandscriteria met betrekking tot het bouwen vastgelegd. Naast 

welstandscriteria voor monumenten, zijn er algemene welstandscriteria 

en objectgerichte welstandscriteria opgenomen. Tot slot zijn de 

(bestaande) volkstuincomplexen als welstandsvrije gebieden 

aangewezen. 

 
Toetsing 

De toetsing aan de redelijke eisen van welstand kan op grond van een 

wijziging in het Besluit Omgevingsrecht sinds 1 maart 2013 zowel 

plaatsvinden door de Welstandscommissie als door ambtenaren zelf 

(advies Welstandscommissie niet meer verplicht).  

Beoordeling van bouwplannen voor monumenten vindt altijd plaats door 

de (gemeentelijke) Monumentencommissie (de welstandscriteria voor 

monumenten zijn opgenomen in Bijlage 2). 

Voor de beoordeling van de overige plannen is in Rijswijk de keuze 

afhankelijk gesteld van het soort bouwplan en de locatie van het 

bouwplan met het daarbij geldende welstandsniveau. Het college van 

burgemeester en wethouders (hierna te noemen: B&W) heeft als 

bevoegd orgaan deze keuze vastgelegd in de Uitvoeringsregels 

aanvragen omgevingsvergunning activiteit bouw/wijzigen monumenten 

en welstandscriteria zoals opgenomen in de Welstandsnota 2015 

gemeente Rijswijk (ZH) van …..2015.  

Welstandsniveau/welstandscriteria 

Voor de welstandstoets bij omgevingsvergunningsplichtige bouwwerken 
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wordt aan de hand van de als Bijlage 8 opgenomen gebiedskaart van 

heel Rijswijk eerst bekeken wat het geldende welstandsniveau is voor het 

bouwplan: een intensief welstandsniveau, een regulier welstandsniveau 

of een welstandsvrij gebied.  

Wanneer sprake is van een intensief welstandsniveau van welstands-

toetsing, dan wordt getoetst aan de algemene welstandscriteria.  

Wanneer sprake is van een regulier welstandsniveau, dan zijn voor veel 

voorkomende kleinere omgevingsvergunningsplichtige bouwwerken de 

algemene welstandscriteria vertaald in gestandaardiseerde 

toetsingscriteria, de zogenaamde objectgerichte welstandscriteria. Voor 

de overige bouwplannen in deze gebieden wordt getoetst aan de 

algemene criteria.  

Wanneer sprake is van een welstandsvrij gebied, dan vindt er (vooraf) 

geen toetsing plaats aan redelijke eisen van welstand. In de 

welstandsnota zijn deze gebieden beperkt tot de (bestaande) 

volkstuincomplexen. Evenals bij omgevingsvergunningsvrije 

bouwwerken, is voor omgevingsvergunningsplichtige bouwwerken in 

welstandsvrije gebieden die in ernstige mate in strijd zijn met redelijke 

eisen van welstand, de zogenaamde excessenregeling opgenomen. 
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HOOFDSTUK 1. WELSTANDSNOTA  
  
  

1.1  Inleiding  
De Woningwet schrijft voor dat een gemeente die haar aanvragen om een 
omgevingsvergunningsplichtig bouwwerk toetst aan ‘redelijke eisen van welstand’ een 
welstandsnota moet vaststellen met daarin de criteria, waaraan 
omgevingsvergunningsplichtige bouwplannen moeten voldoen. Conform de 
wettelijke verplichting (Woningwet) heeft de gemeente Rijswijk de samenstelling, 
inrichting en werkwijze van de welstandscommissie in de bouwverordening 
opgenomen. 
 
Bovenstaande betreft alleen de toetsing aan redelijke eisen van welstand. Het voldoen 
aan de welstandscriteria betekent niet dat vervolgens sprake is 
omgevingsvergunningverlening, aangezien de welstandstoets slechts een onderdeel is 
in het proces van omgevingsvergunningverlening. 

 
In deze welstandsnota zijn op zo concreet en objectief mogelijke wijze 
welstandscriteria met betrekking tot het bouwen vastgelegd. Deze criteria vormen voor 
het college van Burgemeester en Wethouders (hierna: B&W) uitgangspunt bij de 
toetsing van bouwplannen. De toetsing zelf kan op grond van een wijziging in  het 
Besluit Omgevingsrecht sinds 1 maart 2013 zowel plaatsvinden door een 
(gecombineerde) Welstands- en Monumentencommissie als door ambtenaren zelf. In 
Rijswijk is deze keuze afhankelijk gesteld van het soort bouwplan en de locatie van het 
bouwplan met het daarbij geldende welstandsniveau. Uitgangspunten voor deze keuze 
zijn o.a. geweest:  
- het streven naar deregulering/vermindering van de werkzaamheden, waardoor:  

- minder regeldruk en meer vrijheid voor initiatiefnemers; 

- kostenbesparing voor zowel overheid als initiatiefnemers; 
-  meer zelfredzaamheid door initiatiefnemers, door duidelijke kaders; 
-  betere dienstverlening aan burgers en ondernemers door versnellen van de 

doorlooptijd Wabo omgevingsvergunningen (onderdeel welstand); 
-  wel aanhouden externe welstandscommissie voor complexe projecten/gebieden 

(kennis en kunde, vakwerk);  
- waarborgen ruimtelijke kwaliteit en eigenheid van de bebouwing binnen de 

gemeente; 
Het college van burgemeester en wethouders (hierna te noemen: B&W) heeft als 
bevoegd orgaan deze keuze vastgelegd in de Uitvoeringsregels aanvragen 
omgevingsvergunning activiteit bouw/wijzigen monument en welstandscriteria zoals 
opgenomen in de Welstandsnota 2015 gemeente Rijswijk (ZH). 
 

 
1.2 Omgevingsvergunningvrije- en omgevingsvergunningsplichtige 

bouwwerken 
De volgende paragrafen behandelen de toetsing aan ‘redelijke eisen van welstand’ bij 
omgevingsvergunningvrije- en omgevingsvergunningsplichtige bouwwerken 
(waaronder Monumenten). 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht kennen 
twee categorieën bouwwerken: 
- Omgevingsvergunningvrij 
- Omgevingsvergunningsplichtig (waaronder de Monumenten) 
 
 
 

Welstandsnota 
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In het Besluit omgevingsrecht is vastgelegd welke bouwwerken 
omgevingsvergunningvrij zijn. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de voor- en 
achterkant. Aan een achterkant mag doorgaans sneller gebouwd worden zonder 
omgevingsvergunning. Voor een voorkant gelden meer beperkingen en moet in veel 
gevallen een omgevingsvergunning worden aangevraagd. 
 
 

1.3  Welstandstoets bij omgevingsvergunningvrije bouwwerken 
Wat omgevingsvergunningvrije bouwwerken zijn staat beschreven in het Besluit 
Omgevingsrecht. Gemeenten mogen van deze opsomming niet afwijken of er eigen 
regels aan toevoegen. 
 
Alle bouwplannen, omgevingsvergunningvrije- en omgevingsvergunningsplichtige 
bouwplannen, moeten altijd voldoen aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit 
én aan redelijke eisen van welstand. Omgevingsvergunningvrije bouwwerken worden 
echter niet vooraf getoetst aan relevante wet- en regelgeving. Eventuele toetsing vindt 
achteraf plaats. 

  
1.3.1 Excessenregeling 
Voor omgevingsvergunningvrije bouwwerken die in ernstige mate in strijd zijn met 
redelijke eisen van welstand bestaat de zogenaamde excessenregeling. Voor deze 
situaties kan B&W achteraf de eigenaar van het bouwwerk of degene die uit anderen 
hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen daaraan, aanschrijven om de 
strijdigheid met de redelijke eisen van welstand op te heffen. Deze excessenregeling is 
opgenomen als Bijlage 1 van deze welstandsnota.  
 
 

1.4  Welstandstoets bij omgevingsvergunningsplichtige bouwwerken  
Wanneer bouwwerken niet omgevingsvergunningvrij zijn, dan is sprake van 
omgevingsvergunningsplichtige bouwwerken. Daarnaast benoemt de wet nadrukkelijk 
monumenten als (in beginsel) omgevingsvergunningsplichtig (zie onder 1.4.1). De 
welstandstoets bij omgevingsvergunningsplichtige bouwwerken vindt plaats in het 
kader van het afgeven van de (omgevings)vergunning. Omgevingsvergunningsplichtige 
bouwplannen worden onder meer getoetst aan het bestemmingsplan, de 
bouwverordening, het bouwbesluit en aan redelijke eisen van welstand. Een beslissing 
op een omgevingsvergunningsplichtige aanvraag moet in beginsel binnen 8 weken 
worden genomen. De toets aan redelijke eisen van welstand kan zowel worden 
uitgevoerd door de Welstandscommissie als door ambtenaren op basis van de 
objectgerichte welstandscriteria in deze welstandsnota (Bijlage 4). 

 
1.4.1 Welstandstoetsing bij monumenten  
Al het bouwen in, op, aan of bij een rijks- provinciaal- of gemeentelijk monument is met 
inbegrip van het onderhoud in beginsel omgevingsvergunningsplichtig. De gemeente 
Rijswijk voert een actief monumentenbeleid met naast de aanwezige rijksmonumenten 
een eigen gemeentelijke monumentenlijst. Beide lijsten zijn opgenomen als Bijlagen 6 
en 7. Daarnaast heeft Rijswijk een gemeentelijke monumentenverordening en Nota 
Cultureel Erfgoed. Voor de beoordeling van aanvragen voor een monument bestaat de 
(gemeentelijke) Monumentencommissie. De welstandscriteria voor monumenten zijn 
opgenomen in Bijlage 2. 
 
1.4.2  Welstandsniveaus: intensief, regulier of welstandsvrij 
Voor de welstandstoets bij omgevingsvergunningsplichtige bouwwerken (niet 
Monumenten) wordt aan de hand van de als Bijlage 8 opgenomen gebiedskaart van 
heel Rijswijk eerst bekeken wat het geldende welstandsniveau is voor het bouwplan: 
een intensief welstandsniveau, een regulier welstandsniveau of een welstandsvrij 
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gebied. Ook een burger/ondernemer kan direct zien wat en hoe getoetst wordt. 
Afhankelijk van de locatie, de omvang en het soort bouwplan, heeft een bouwplan 
meer of minder invloed op aspecten als de omgeving/openbare ruimte en 
stedenbouwkundige samenhang en het gevelbeeld van het pand. Dit heeft ook 
gevolgen voor de toetsing aan redelijke eisen van welstand. In sommige gebieden en 
bij (bebouwing langs) beeldbepalende straten, historische routes en zichtlocaties in 
Rijswijk, vergt de toetsing aan redelijke eisen van welstand bijzondere aandacht. Deze 
gebieden hebben dan ook een intensief welstandsniveau gekregen (zie verder onder 
1.4.3 van deze nota).  
Voor andere gebieden hebben de bouwplannen (over het algemeen) minder 
ingrijpende gevolgen en kan toetsing aan minder strenge criteria plaatsvinden. 
Hieronder vallen ook de gebieden waarbij reeds bij de bouw van de woningen in een 
catalogus de toegestane toevoegingen zijn opgenomen (bij bepaalde dakkapellen en/of 
aanbouwen). Deze gebieden hebben een zogenaamd regulier welstandsniveau 
gekregen (zie verder onder 1.4.4 van deze nota).  
 
Tot slot zijn er enkele welstandsvrije gebieden (zie verder onder 1.4.5 van deze 
nota). Hier vindt geen toetsing plaats aan de redelijke eisen van welstand (wel 
excessenregeling mogelijk). Deze gebieden beperken zich tot de (bestaande) 
volkstuincomplexen.  
Als Bijlage 8 bij deze welstandsnota is de gebiedskaart van heel Rijswijk met het 
geldende welstandsniveau opgenomen.  
 
1.4.3  Intensief welstandsniveau: algemene welstandscriteria  
Wanneer sprake is van een intensief welstandsniveau van welstandstoetsing, dan 
wordt getoetst aan de algemene welstandscriteria. Daarnaast worden zo mogelijk de 
objectgerichte welstandscriteria (als gestandaardiseerde uitwerking van de algemene 
welstandscriteria) voor kleinere bouwwerken gehanteerd worden (zie 1.4.4). Als Bijlage 
3 bij deze welstandsnota zijn de algemene welstandscriteria opgenomen waarmee een 
bouwplan op zichzelf kan worden beoordeeld.  
 
1.4.4 Regulier welstandsniveau: algemene- en objectgerichte welstandscriteria  
Wanneer sprake is van een regulier welstandsniveau is de volgende regeling van 
toepassing. Voor veel voorkomende kleinere omgevingsvergunningsplichtige 
bouwwerken zijn in deze welstandsnota de algemene welstandscriteria vertaald in 
gestandaardiseerde toetsingscriteria,  de zogenaamde objectgerichte welstandscriteria 
(hierna te noemen objectcriteria).   
Het werken met deze gestandaardiseerde criteria voor deze kleinere bouwwerken is 
voor zowel burger/ondernemer als de toetser concreet en helder. Met behulp van deze 
objectcriteria kan worden nagegaan wanneer het bouwplan in elk geval aan redelijke 
eisen van welstand voldoet. De objectcriteria zijn zo objectief mogelijk geformuleerd: 
plaatsing, vorm, maatvoering, materiaal en kleur worden per bouwwerk geregeld. Of 
een klein bouwplan eraan voldoet, kan dan ook snel worden beoordeeld.  
 
Wordt aan de objectcriteria binnen deze gebieden met regulier welstandsniveau 
voldaan, dan kan de aanvrager er vanuit gaan dat de er ten aanzien van toetsing aan 
de redelijke eisen van welstand positief geadviseerd wordt omtrent de aanvraag (in 
de vergunningsprocedure). Als er sprake is van een bijzondere situatie waarbij twijfel 
bestaat aan de toepasbaarheid van de objectcriteria, dan kan gemotiveerd worden 
afgeweken van de objectcriteria.  
Ingeval niet wordt voldaan aan de objectgerichte criteria, dan vindt alsnog toetsing 
plaats aan de algemene welstandscriteria. Dit geldt ook voor de overige bouwplannen 
(niet veel voorkomende kleinere omgevingsvergunningsplichtige bouwwerken) binnen 
een regulier welstandsniveau. 
De objectgerichte welstandscriteria zijn opgenomen als Bijlage 4 bij deze welstandsnota. 
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1.4.5 Welstandsvrije gebieden: geen welstandscriteria/excessenregeling 
Wanneer sprake is van een welstandsvrij gebied, dan vindt er (vooraf) geen toetsing 
plaats aan redelijke eisen van welstand. Evenals bij omgevingsvergunningsvrije 
bouwwerken, bestaat voor omgevingsvergunningsplichtige bouwwerken in 
welstandsvrije gebieden die in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van 
welstand, de zogenaamde excessenregeling. Voor deze situaties kan B&W achteraf de 
eigenaar van het bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen 
van voorzieningen daaraan, aanschrijven om de strijdigheid met de redelijke eisen van 
welstand op te heffen. Deze excessenregeling is opgenomen als Bijlage 1 van deze 
welstandsnota.  
 
 

1.5  Informeel vooroverleg  
Voorafgaand aan een aanvraag kunnen initiatiefnemers hun bouwplannen, indien 
gewenst, met de gemeente op de haalbaarheid op planologische- en 
welstandsgronden voorbespreken. Alsdan kan het plan -zonder druk van fatale 
termijnen- alvast op diverse kwaliteiten worden beoordeeld. De aanvrager kan 
tussentijd aanpassingen doorvoeren en het plan opnieuw informeel voorleggen, 
alvorens een formele aanvraag in te dienen. Een dergelijke werkwijze is aan te raden 
bij een langdurig en complex ontwikkelingsproces van een bouw en/of 
ontwikkelingsplan. Initiatiefnemers kunnen hiervoor met de gemeente een afspraak 
maken. De gemeente faciliteert de initiatiefnemers en coördineert interne afstemming. 

 
 
1.6 Indieningvereisten  
Ten behoeve van toetsing aan welstandscriteria zijn de volgende gegevens en 
bescheiden nodig om inzicht te geven in het aanzien van het bouwwerk in zijn 
omgeving:   

 tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van 
belendende bebouwing  

 detailtekeningen van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk  

 tekeningen en foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing  

 opgave materiaal- en kleurgebruik van toe te passen bouwmaterialen;  
 (uitwendige scheidingsconstructie).  
  

 
1.7  Afwijken van het welstandsadvies 
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afgifte van omgevingsvergunningen en 
adviezen betreffende de toetsing aan de redelijke eisen van welstand ligt bij B&W. Om 
de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de welstandsbeoordeling nog eens te 
benadrukken, hebben B&W de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van een 
welstandsadvies, indien andere belangen dit wenselijk maken.  
  

 
1.8  Handhaving  
De gemeente geeft met deze welstandsnota regels voor de welstandstoets en zal ook 
toezien op de naleving daarvan. Tijdens de uitvoering van bouwwerkzaamheden ziet 
de gemeente via inspecties er op toe dat wordt gewerkt conform de 
omgevingsvergunning en de eventueel daarin gestelde voorwaarden. Hieronder valt 
ook de welstandstoets.  
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1.9 Overgangsregeling 
 
1.9.1 Lopende plannen 
Bouwplannen waarvoor een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor 
de datum van vaststelling van de welstandsnota, maar nog niet zijn uitgevoerd, worden 
niet aan de criteria van deze nota getoetst. Deze aanvragen worden getoetst aan de 
welstandsnota zoals die ten tijde van de aanvraag gold.  

 
1.9.2 Beeldkwaliteitplannen 
Beeldkwaliteitplannen in Rijswijk zijn niet altijd formeel door het gemeentebestuur 
vastgesteld. Ze zijn dan niet juridisch bindend, maar kunnen net als andere 
beleidskaders wel betrokken worden bij de overwegingen tijdens de toets aan redelijke 
eisen van welstand. Zij maken echter geen deel uit van het beoordelingskader van 
deze welstandsnota. Wel betrekt de Welstandscommissie Beeldkwaliteitsplannen (al 
dan niet vastgesteld) in haar overwegingen/beoordeling komend tot haar advies. 
Bouwplannen worden daarom beoordeeld volgens de toetsingscriteria zoals ze in deze 
welstandsnota zijn opgenomen.  

 
 
1.10 Slotbepalingen 
De bijlagen die bij deze welstandsnota zijn opgenomen, maken integraal onderdeel uit 
van deze welstandsnota. 
 
Bij deze welstandsnota is geen begrippenlijst opgenomen. Voor de te hanteren 
begrippen wordt verwezen naar de begripsbepalingen uit de nationale wet- en 
regelgeving (vooral het Besluit omgevingsrecht) en indien hierin niet opgenomen naar 
de begripsbepalingen in het voor het betreffende bouwplan vigerende 
bestemmingsplan. 
 
De Welstandsnota gemeente Rijswijk 2015 treedt in werking met ingang van de dag na 
bekendmaking. 
De Welstandsnota gemeente Rijswijk 2003 wordt ingetrokken. Het intrekkingsbesluit 
treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking van de Welstandsnota 
gemeente Rijswijk 2015. 
 
 
Aldus besloten door de Raad van de Gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering 
van 16 juni 2015. 
 
 
 
 

 
 
Openbaar bekend gemaakt op ……. 2015 
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Bijlage 1. WELSTANDSCRITERIA BIJ EXCESSEN  
  
 

1.1  Inleiding 
Van een exces is sprake als het uiterlijk van een bouwwerk sterk afwijkt van wat in de 
omgeving gebruikelijk is en daarmee onevenredig afbreuk doet aan de 
omgevingskwaliteit. Dit kan voorkomen bij omgevingsvergunningvrije bouwwerken of 
bouwwerken in welstandsvrij gebied. 
Volgens de Woningwet kunnen burgemeester en wethouders de eigenaar van een 
bouwwerk dan wel degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van 
voorzieningen daarvan aanschrijven dat ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen 
van welstand’ en verzoeken die strijdigheid op te heffen. Daarbij geldt dat er eerder 
sprake is van strijdigheid, naarmate een bouwwerk meer zichtbaar is vanuit de 
openbare ruimte. Zo heeft een bouwwerk op een achtererfgebied van een woning in 
een gesloten bouwblok minder invloed op de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente dan 
een bouwwerk op een zijerf van een vrijstaande woning aan één van de hoofdwegen. 
Volgens de wet moeten de criteria hiervoor in de welstandsnota zijn opgenomen. De 
hieronder opgenomen criteria bij excessen zijn overigens niet bedoeld om de plaatsing 
van het bouwwerk tegen te gaan. 
 

 
1.2  Welstandscriteria bij excessen 
De gemeente hanteert bij het toepassen van deze excessenregeling het criterium dat 
er sprake moet zijn van een buitensporigheid in het uiterlijk die ook voor niet-
deskundigen evident is en die afbreuk doet aan een de ruimtelijke kwaliteit van een 
gebied. 
 
Vaak heeft dit betrekking op:  
- het visueel of fysiek afsluiten van een bouwwerk voor zijn omgeving; 
- een gehele of gedeeltelijke onherstelbare vernietiging van een bouwwerk door 

bijvoorbeeld brand of bouwvalligheid; 
- het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij een 

aanpassing van een bouwwerk; 
- armoedig materiaalgebruik of materialen die een groot contrast vormen met de 

kwalitatief betere materialen van de aangrenzende bouwwerken; 
- toepassing van felle of contrasterende kleuren; 
- te opdringerige reclames, of  
- een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is. 
 
Er is in ieder geval sprake van ernstige strijd met redelijke eisen van welstand bij bestaande 
bouwwerken, wanneer:  
- er sprake is van gedeeltelijke afbraak, instorting of verwaarlozing van een bouwwerk;  
- verflagen in ernstige mate afgebladderd zijn;  
- een bouwwerk aan de buitenzijde geheel of gedeeltelijk in ernstige mate is beschadigd;  
- een bouwwerk zichtbaar is verwaarloosd, wat blijkt uit signalen als bijvoorbeeld kapotte ruiten, 
dichtgetimmerde ramen, verrotte houtconstructies, afbladderende verf, aangetaste gootconstructies 
en voegwerk, loszittende stenen, etc.; 
- op een bouwwerk graffiti is aangebracht.  
 
De excessenregeling van de gemeente is gebaseerd op de algemene welstandscriteria 
(Bijlage 3).  
 
Ingeval sprake is van een aanschrijving door het college van burgemeester en 
wethouders, dan zal actief worden toegezien op de aanpassing van de in de 
aanschrijving opgenomen strijdigheden. 

Bijlage 1. Welstandscriteria bij excessen 
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Bijlage 2. WELSTANDSCRITERIA VOOR MONUMENTEN  
  
  

2.1  Inleiding  
Monumenten hebben - als objecten van algemeen belang vanwege de schoonheid, de 
betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde - een bijzondere invloed 
op de beeldkwaliteit, reden waarom zij zijn aangewezen als rijks- en/of gemeentelijke 
monumenten. In de bijlagen zijn overzichten van alle rijks- en gemeentelijke 
monumenten gegeven.  
  
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is een waarborg opgenomen met 
betrekking tot omgevingsvergunningvrije bouwwerken in relatie tot monumenten. 
Omgevingsvergunningvrije bouwwerken zijn omgevingsvergunningsplichtig als deze 
worden geplaatst in, bij, op of aan een monument of daar waar een provinciale of 
gemeentelijke monumentenverordening van toepassing is.  
  
Monumenten zijn niet alleen op zichzelf interessant, maar ook om hun samenhang of 
juist contrastwerking met de omgeving. Soms maken monumenten deel uit van hun 
oorspronkelijke omgeving. Het kan dan gaan om een woonhuis in een straatwand, om 
een 18e eeuwse boerderij in een historisch lint of om een buitenplaats in een landelijk 
gebied.   
  
Niet alleen de monumenten zelf, maar ook hun directe omgeving verdienen bijzondere 
aandacht. De directe omgeving wordt gevormd door naast- en tegenoverliggende 
panden. De omvang van zo’n gebied is moeilijk te definiëren. Uit praktisch oogpunt is 
er daarom voor gekozen de beide panden of percelen aan weerszijden onder 
intensieve welstandstoetsing te laten vallen. De toevoeging van intensieve 
welstandstoetsing voor de naaste omgeving geldt vooral voor gebieden, waar 
monumenten geïsoleerd in een omgeving van niet-monumentale objecten voorkomen 
die onder reguliere welstandstoetsing vallen.  
  
Wanneer een monument duidelijk deel uitmaakt van een architectonische eenheid, 
geldt de intensieve welstandstoetsing voor de architectonische eenheid als geheel.   
  
  

2.2  Beschrijving  
Voor een beschrijving van alle rijks- en gemeentelijke monumenten wordt 
doorverwezen naar de redengevende omschrijving van ieder monument. De 
redengevende omschrijving bij het monument geeft aan waarom het gebouw op de lijst 
is geplaatst. Daaraan kan vaak ook informatie worden ontleend over de relatie van het 
monument met zijn omgeving. Bij gemeentelijke monumenten en recentere 
aangewezen Rijksmonumenten is de redengevende omschrijving vrij uitgebreid. Bij de 
oudere rijksmonumenten en de overige monumenten is hier helaas geen sprake van. 
Het is aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om deze te actualiseren. Niet 
duidelijk is óf de komende jaren de beschrijvingen worden geactualiseerd 
De meest recente versie van monumentenlijst en monumentenkaart zijn beschikbaar 
via de gemeente. In de Bijlagen 6 en 7 zijn de monumentenlijsten opgenomen.  
  

  
2.3  Dynamiek  
Voor de monumenten zelf geldt dat alle ingrepen op basis van de Monumentenwet 
en/of de Monumentenverordening beoordeeld worden op de zorgvuldigheid, waarmee 
ze de oorspronkelijke architectuur; materiaaltoepassing, detaillering en kleurgebruik 
respecteren cq. restaureren. Dit sluit een eventuele stijlbreuk niet uit. 

Bijlage 2. Welstandscriteria monumenten  
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2.4  Ruimtelijk beleid  
Bij monumenten kan het erf of de tuin van belang zijn. Het voorkomen van de 
verstening van het groen (wanneer geen omgevingsvergunning is vereist) valt niet 
onder de verantwoordelijkheid van de welstandscommissie, aandacht voor de 
erfafscheidingen echter wel.  
Elke aanvraag met betrekking tot een gemeentelijk of rijksmonument zal afzonderlijk 
door de monumentencommissie worden beoordeeld. Alle ingrepen aan de voor-, zij-, 
en achterzijde van een monument zijn object van toetsing, evenals het interieur.  
Rondom monumenten vraagt de gemeente extra aandacht voor de inpassing van een 
bouwplan.  
  
  

2.5  Welstandscriteria voor monumenten 
De algemene welstandscriteria zijn van toepassing, maar worden aangevuld met deze 
specifieke criteria die zijn gericht op het behouden en versterken van het karakter van 
het monument of beeldbepalende gebouw in hoofdlijnen.   
  
Materiaal, detaillering, kleur  

- bij renovatie, aan- of verbouw de stijl aanpassen aan het bestaande gebouw, waarbij 
het bouwplan een relatie moet aangaan met het monument of het beeldbepalende 
pand  

- materiaalgebruik en detaillering gelijk aan of vergelijkbaar met het bestaande en in 
beginsel géén kunststoftoepassingen  

- het bouwplan mag geen afbreuk doen aan de omgeving door onzorgvuldige 
detaillering, armoedig materiaalgebruik of felle dan wel contrasterende kleuren  

- bij ingrepen in panden aan weerszijden van een monument, of deel uitmakend van 
dezelfde architectonische eenheid, wordt een hoge architectonische kwaliteit gevraagd, 
met bijzondere aandacht voor materiaalgebruik en detaillering  

- voor de belendingen van monumenten die niet in een oorspronkelijke context staan, 
zijn meer contrasterende ingrepen mogelijk. Historiserend bouwen van de belendingen 
is daarbij in principe niet gewenst  

- het bouwplan mag het monument niet visueel of fysiek afsluiten van zijn omgeving  
- het bouwplan mag niet strijdig zijn met de in de redengevende beschrijving van het 

monument genoemde waarden (al kan het in sommige gevallen acceptabel/passend 
zijn om een stijlbreuk in een nieuwe uitbreiding door te voeren, als ‘passend’ contrast 
met het monument). 
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Bijlage 3. ALGEMENE WELSTANDSCRITERIA  
  
  

3.1  Uitgangspunten algemene welstandscriteria  
De algemene criteria vormen de basis voor de motivering op welke wijze een 
bouwwerk aan redelijke eisen van welstand voldoet. Ze zijn algemeen van karakter en: 
- geldend voor geheel Rijswijk (dus alle welstandsniveaus) 
- open geformuleerd, zonder stijldwang 
- gebaseerd op het streven naar ruimtelijke kwaliteit. 
 
Uitgangspunt voor de algemene welstandscriteria is de aanname dat de kwaliteit van 
een gebouw is gerelateerd aan de volgende criteria:  
A. Stedenbouwkundige samenhang 
B. Evenwichtig gevelbeeld 
C. Passende detaillering, materiaal- en kleurgebruik 
 
Onderstaand worden deze criteria toegelicht.  
 
 
Criterium A: Stedenbouwkundige samenhang 
 
Een ontwerp voldoet aan redelijke eisen van welstand wanneer: 
  
• het bouwwerk passend is in de bestaande of toekomstige omgeving 
• de kwaliteit van het openbaar gebied wordt gerespecteerd of versterkt 
• de bestaande doorzichten en zichtlijnen gerespecteerd worden 
• bij markante en belangrijke stedenbouwkundige plekken voldoende   
 uitdrukking wordt gegeven aan het belang van de locatie 
 
 
Criterium B: Evenwichtig gevelbeeld 
 
Een ontwerp voldoet aan redelijke eisen van welstand wanneer: 
 
• het karakter van de bestaande gevelwanden wordt gerespecteerd of   
 versterkt 
• de verhoudingen in de gevels evenwichtig van opbouw zijn 
• eventuele ingrepen in een bestaande  gevel in goede verhouding tot   
 elkaar en tot het geheel van de gevel staan. 
  
 
Criterium C: Passende detaillering, materiaal- en kleurgebruik 
 
Een ontwerp voldoet aan redelijke eisen van welstand wanneer: 
  
• de detaillering en het materiaalgebruik het karakter van het bouwwerk  
 ondersteunen  
• het kleurgebruik afgestemd is op de omgeving 
• de architectonische eenheid als geheel (gevelwand, blok of straat) in   
 evenwicht is of blijft 
• de bij het bouwwerk behorende erfafscheidingen afgestemd zijn op het  
 gebouw en op de omgeving. 
 
 
 

Bijlage 3. Algemene welstandscriteria 
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Ruimtelijke en architectonische analyses kunnen belangrijke inzichten verschaffen in 
de stedenbouwkundige context van bepaalde locaties en kunnen aanknopingspunten 
geven voor het ontwerp van een bouwwerk op een bepaalde plaats. Van de meeste 
gebieden in Rijswijk zijn architectonische analyses gemaakt. Deze zijn te vinden op de 
website van de gemeente Rijswijk via de link…………………………………….. 
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Bijlage 4.  OBJECTGERICHTE WELSTANDSSCRITERIA  
  
  

4.1   OBJECTGERICHTE WELSTANDSSCRITERIA 
De gemeente Rijswijk heeft er voor gekozen om voor bepaalde (veelvoorkomende) 
‘lichtere’ omgevingvergunningsplichtige bouwwerken gestandaardiseerde 
toetsingscriteria op te nemen, de zogenaamde objectgerichte welstandscriteria (hierna 
te nomen objectcriteria). Het werken met gestandaardiseerde criteria voor deze 
kleinere bouwwerken is voor burger en toetser concreet en helder. De aanvrager van 
de omgevingsvergunning kan met behulp van deze criteria vooraf zien of zijn bouwplan 
voldoet aan redelijke eisen van welstand.  
De criteria zijn objectgericht en zullen zowel gebruikt worden voor 
omgevingsvergunningsaanvragen voor woningen of woongebouwen als voor 
omgevingsvergunningsaanvragen voor andere hoofdgebouwen dan een woning of 
woongebouw ook mogelijk (tenzij anders in het betreffende onderdeel aangegeven).  
 
Ook bouwwerken waarvoor géén omgevingsvergunning hoeft te worden aangevraagd 
moeten aan minimale welstandseisen voldoen. Voor deze situaties verwijzen wij echter 
naar paragraaf 1.3 en Bijlage 1 (Excessenregeling) van deze welstandsnota. 
 
De objectcriteria zijn zo objectief mogelijk geformuleerd: plaatsing, vorm, maatvoering, 
materiaal en kleur worden per bouwwerk geregeld. Of een klein bouwplan eraan 
voldoet, kan snel worden beoordeeld.  
 
Wordt aan de objectcriteria voldaan, dan kan de aanvrager er vanuit gaan dat de er ten 
aanzien van toetsing aan redelijke eisen van welstand positief geadviseerd wordt 
over de aanvraag.  
Daarnaast betekent het niet voldoen aan de objectcriteria niet dat niet voldaan wordt 
aan de redelijke eisen van welstand, maar dat toetsing aan de algemene 
welstandscriteria zal plaatsvinden. Alsdan kan bij bijzondere situaties gemotiveerd 
worden afgeweken van de objectcriteria. 
 
Onderstaande objectcriteria zijn in ieder geval van toepassing op gebieden met een 
regulier welstandsniveau en zo mogelijk als gestandaardiseerde uitwerking van de 
algemene welstandscriteria voor kleinere bouwwerken in gebieden met een intensief 
welstandsniveau. Zowel de gebiedsbegrenzing als het bijbehorende welstandsniveau 
zijn te vinden op de bij deze welstandsnota opgenomen gebiedskaart (Bijlage 8).  
 
De gemeente heeft objectcriteria opgesteld voor de volgende veel voorkomende 
(kleine) bouwwerken: 
4.2 Aan- of uitbouw 
4.3 Bijgebouwen en overkappingen  
4.4  Kozijn- en gevelwijzigingen  
4.5  Dakkapellen 
4.6  Dakopbouwen 
4.7  Dakramen 
4.8  Rolhekken, luiken en rolluiken  
4.9 Airconditioningunits 
4.10 Reclames 

 
 
 
 
 

Bijlage 4. Objectgerichte welstandscriteria 
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Voorkant- en achterkant 
Inhoudelijk spelen de criteria voor kleine plannen in op het verschil op het bouwen aan 
de voorkant, de zijkant of aan de achterkant van een hoofdgebouw. Het bouwen aan 
de voorkant is voor veel meer mensen zichtbaar dan het bouwen aan de achterkant. 
Ook speelt mee of het erf al dan niet aan openbaar toegankelijk gebied grenst. De 
voorkant maakt deel uit van de openbare ruimte van de stad en heeft daarom meer 
invloed op de kwaliteit van de openbare ruimte dan de achterkant. De achterkant heeft 
(veelal) een veel meer privaat karakter en kan meer vrij gelaten worden. 

 
In het verlengde van de systematiek van het ‘Besluit omgevingsrecht’ wordt bij de 
objectcriteria onderscheid gemaakt in een voorerf- en een achtererfgebied van een 
bouwwerk. De (begrips-)bepalingen uit het Bor zijn voor deze welstandsnota in de 
beoordeling van voorerf- of achtererfgebied bepalend. Gelet op (toekomstige) 
wetswijzigingen dienen altijd de op het moment van de toetsing geldende 
begripsbepalingen uit het Bor gehanteerd te worden. 
 
Voorkant * 
Onder voorkant wordt verstaan: 

- het voorerf: het erf voor de voorgevel en het dakvlak aan de voorzijde van 
een hoofdgebouw, en  

- het zijerf: de zijgevel en het dakvlak aan de zijkant van een hoofdgebouw op 
minder dan 1 m afstand van de voorgevel en voor zover die zijkant gekeerd 
is naar openbaar toegankelijk gebied.  

 
Achterkant * 
Onder achterkant wordt verstaan: 

- het achtererf: het erf aan de achterkant en het dakvlak aan de achterzijde 
van een hoofdgebouw en ten tweede  

- het zijerf: de zijgevel en het dakvlak aan de zijkant van een hoofdgebouw op 
meer dan 1 m van de voorgevel van het hoofdgebouw en voor zover die 
zijkant niet gekeerd is naar openbaar toegankelijk gebied. 

 
Openbaar toegankelijk gebied * 
Bij het begrip ‘openbaar toegankelijk gebied’ moet worden uitgegaan van een weg als 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994, evenals 
pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied die voor 
publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor 
de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer (bijv. achterpaden).  
 
Trendsetters 
Naast de concrete objectcriteria is goedkeuring ten aanzien van de redelijke eisen van 
welstand ook mogelijk met verwijzing naar zogenaamde trendsetters.  
Trendsetters zijn al eerder in het betreffende gebied en in vergelijkbare situaties vanuit 
welstandsoogpunt goedgekeurde ingrepen, zoals een bepaalde dakkapel op een 
bepaald type woning. In principe geldt een trendsetter alleen voor het aaneengesloten 
bouwblok. Ook kan bij een nieuwbouwproject een aanpassing als optie zijn mee 
ontworpen (catalogus), bijvoorbeeld een carport aan de voorzijde van een woning. 
Wanneer deze ingreep bij de beoordeling voor de omgevingsvergunning eveneens 
goedkeuring heeft gekregen, kan met verwijzing naar deze trendsetter eveneens 
goedkeuring worden verleend. 
 
Als in het verleden al meerdere (gelijke) bouwwerken per aaneengesloten bouwblok 
zijn vergund/uitgevoerd kan het gezien het gewenste beeld beter zijn deze te herhalen. 
  
* conform regelgeving op 1 maart 2015 
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Monumenten  
De objectcriteria zijn niet van toepassing op bijzondere situaties. Van zo’n bijzondere 
situatie is in ieder geval sprake bij door het Rijk, de provincie of de gemeente 
aangewezen monumenten of beeldbepalende panden en wanneer er sprake is van 
een waardevolle omgeving. Daarnaast is er uit praktisch oogpunt voor gekozen om 
tevens de beide panden of percelen aan weerszijden onder intensieve 
welstandstoetsing te laten vallen (zie Bijlage 2 van deze welstandsnota). 
 
Bij beschermde monumenten zijn in beginsel alle aanvragen 
omgevingsvergunningsplichtig. Een toevoeging of wijziging dient zich in sterkere mate 
te richten op en aan te passen aan de oorspronkelijke architectuur (zie 1.4.1 en Bijlage 
2 van deze welstandsnota). 
 
 
Leeswijzer  
Per type bouwwerk komen de volgende punten aan de orde:  
- een korte omschrijving welk type bouwwerk precies wordt bedoeld en waar de  
 gemeente vanuit welstandsoogpunt naar streeft  
- de objectcriteria 
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4.2  AAN- OF UITBOUW 
  

 
Omschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid  
Een aanbouw- of uitbouw is een bijbehorend bouwwerk in de vorm van 
een grondgebonden uitbreiding van een (bestaande) woning of een 
(bestaand) woongebouw. Het strekt tot het vergroten van het 
woongenot en bestaat veelal uit één bouwlaag. Aan- en uitbouwen 
worden in grote hoeveelheden gerealiseerd. Grenzen ze aan de 
openbare ruimte, dan kunnen ze voor het straatbeeld zeer bepalend 
zijn en moeten daarom zorgvuldig vormgegeven zijn. Belangrijk is dat 
de contouren en het silhouet van het oorspronkelijke gebouw of 
bouwblok zichtbaar blijven en dat de aanbouw qua uitstraling en 
volume ondergeschikt is aan het oorspronkelijke gebouw. 
 
 
Trendsetters  
Een aan- of uitbouw voldoet in ieder geval aan de redelijke eisen van 
welstand wanneer deze identiek is aan een voor het betreffende 
aaneengesloten bouwblok eerder als zodanig aan de redelijke eisen 
van welstand getoetst en goedgekeurd plan. Informatie over 
goedgekeurde plannen is te verkrijgen bij de gemeente Rijswijk.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Aan- of uitbouw op een voorerfgebied 
Een aan- of uitbouw op een voorerfgebied (zie 4.1. van deze Bijlage), voldoet aan 
redelijke eisen van welstand wanneer deze gelijk is aan een trensetter en/of voldoet 
aan onderstaande criteria:  
 
Algemeen:  
- de aan- of uitbouw is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw  
- de aan- of uitbouw is een grondgebonden toevoeging van één  
 bouwlaag 
 
Plaatsing en maatvoering:  
gebouwd aan:  

 een oorspronkelijke voorgevel op meer dan 1 m van openbaar toegankelijk  
gebied of  

 een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde oorspronkelijke zijgevel op 
meer dan 1 m van de voorgevelrooilijn en meer dan 1 m van het openbaar  
toegankelijk gebied  
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niet hoger dan:  

 4 m gemeten vanaf het aansluitend terrein, en  

 0,3 m boven de vloer van de eerste verdieping van die woning of dat 
woongebouw 

 
breedte:  

 aan een voorgevel niet breder dan de breedte van het kozijn waaraan de  
aan- of uitbouw wordt geplaatst  

 aan een zijgevel maximaal 3 meter 
 
diepte:  

 aan een voorgevel minder dan 1 m  

 aan een zijgevel van 1 meter achter de voorgevelrooilijn tot niet meer dan het  
 aantal omgevingsvergunningsvrije meters plus 0,5 m achter de oorspronkelijke  
 achtergevelrooilijn 
 
Vormgeving:  

 aan een zijgevel rechthoekig 

 aan een voorgevel vormgegeven als een erker met kozijnen 

 plat dak of dakvorm afgestemd op de dakvorm van het hoofdgebouw 

 geen doorgetrokken dakvlakken van hoofdgebouw over aan- of uitbouw 
  
Materiaal en kleur:  

 materiaal- en kleurgebruik van de zichtbare delen afgestemd  
op het hoofdgebouw  

 

 
 
Aan- of uitbouw op een achtererfgebied 
Een aan- of uitbouw op een achtererfgebied (zie 4.1. van deze Bijlage), voldoet aan 
redelijke eisen van welstand wanneer deze gelijk is aan een trendsetter en/of voldoet 
aan onderstaande criteria:  
  
Algemeen:  

 de aan- of uitbouw is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw  

 de aan- of uitbouw is een grondgebonden toevoeging van één  
 bouwlaag  

 
Plaatsing en maatvoering:  
 
gebouwd aan:  

 een oorspronkelijke achtergevel op meer dan 1 m van openbaar toegankelijk  
gebied of  

 een zijgevel op meer dan 1 m van de voorgevelrooilijn  
 
niet hoger dan:  

 4 m, gemeten vanaf het aansluitend terrein, en  

 0,3 m boven de vloer van de eerste verdieping van die woning of dat  
woongebouw  
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diepte:  

 aan een achtergevel niet meer dan het aantal omgevingsvergunningsvrije meters 
plus maximaal 0,5 m 

 aan een zijgevel van 1 meter achter de voorgevelrooilijn tot niet meer dan het  
 aantal omgevingsvergunningsvrije meters plus 0,5 m achter de oorspronkelijke 

achtergevelrooilijn 
 
Vormgeving:   

 plat dak of een dakvorm die samenhang vertoont met het hoofdgebouw  

 geen doorgetrokken dakvlak van hoofdgebouw over aan- of uitbouw  
 
Materiaal en kleur:  

 materiaal- en kleurgebruik van de zichtbare delen afgestemd op het 
hoofdgebouw  
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4.3  BIJGEBOUWEN EN OVERKAPPINGEN  
  
  
Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid  
Een bijgebouw is een bijbehorend bouwwerk in de vorm van een 
grondgebonden gebouw. Het bestaat uit één bouwlaag. Het bijgebouw 
staat los op het erf van het hoofdgebouw en is meestal bedoeld als 
schuur, tuinhuis of garage.  
Een overkapping is een bijbehorend bouwwerk in de vorm van een 
grondgebonden overkapping. Het bestaat uit één bouwlaag. De 
overkapping staat los op het erf of tegen het hoofdgebouw aan en is 
meestal bedoeld als carport. Een belangrijk kenmerk is de 
transparantie, overkappingen worden niet dichtgezet.  
De gemeente streeft in principe naar een bescheiden uiterlijk van 
bijgebouwen en overkappingen: gevels en dakvlakken in donkere 
gedekte kleuren, eenvoudige kapvorm en geen onnodig grote 
dakoverstekken of versieringen. Bijgebouwen en overkappingen 
moeten qua uitstraling en volume ondergeschikt zijn aan het 
oorspronkelijke gebouw.  
 
 
Trendsetters  
Een bijgebouw of overkapping voldoet in ieder geval aan redelijke eisen 
van welstand wanneer deze identiek is aan een voor het betreffende 
aaneengesloten bouwblok eerder als zodanig aan de redelijke eisen van 
welstand getoetst en goedgekeurd plan. Informatie over goedgekeurde 
plannen is te verkrijgen bij de gemeente Rijswijk.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bijgebouw of overkapping op een voorerfgebied 
Een bijgebouw of overkapping op een voorerfgebied (zie 4.1. van deze Bijlage), 
voldoet aan redelijke eisen van welstand wanneer deze gelijk is aan een trendsetter 
en/of voldoet aan onderstaande criteria:  
 
Algemeen:  

 een bijgebouw of de overkapping is een ondergeschikte toevoeging aan het 
 hoofdgebouw  

 
Plaatsing en maatvoering:  

 een bijgebouw of overkapping op het voor- of zijerf op meer dan 0,3 m van 
openbaar toegankelijk gebied  
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niet hoger dan  

 een bijgebouw of een overkapping is een grondgebonden toevoeging van 
maximaal 1,20 meter  

 
oppervlakte 

 de oppervlakte van het bijgebouw of de overkapping niet meer dan 4 m² bedraagt 
 
Vormgeving:  

 duidelijk rechthoekig sober gedetailleerd  
 
Materiaal en kleur:  

 materiaal uitgevoerd in metselwerk en/of hout 

 geen opvallend kleurgebruik  
 
 
 
Bijgebouw of overkapping op een achtererfgebied 
Een bijgebouw of overkapping op een achtererfgebied (zie 4.1. van deze Bijlage), 
voldoet aan redelijke eisen van welstand wanneer deze gelijk is aan een trendsetter 
en/of voldoet aan onderstaande criteria:  
 
Algemeen:  

 een bijgebouw of de overkapping is een ondergeschikte toevoeging aan het 
 hoofdgebouw  

 een bijgebouw of de overkapping is een grondgebonden toevoeging van 
één bouwlaag  

 een bijgebouw mag niet voorzien zijn van een dakterras, balkon of andere niet op 
de begane grond gelegen buitenruimte 

 
Plaatsing en maatvoering:  

 het achtererf op minder dan 1 m van openbaar toegankelijk gebied  

 op het zijerf op meer dan 1 m achter de voorgevelrooilijn  
 
niet hoger dan  

 maximaal 3 m, gemeten vanaf het aansluitend terrein  
 
Vormgeving:  

 duidelijk rechthoekig en sober gedetailleerd  
 
Materiaal en kleur:  

 geen opvallend kleurgebruik  
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4.4  KOZIJN EN GEVELWIJZIGINGEN  
  
  
Beschrijving en uitgangspunten voor welstandsbeleid  
Van een gevelwijziging is sprake bij het veranderen of verplaatsen van een kozijn, 
venster, raam, deur of gevelpaneel in de buitenmuur van een hoofdgebouw. Omdat de 
opbouw van de gevel een belangrijk onderdeel is van de architectonische vormgeving 
van het gebouw en de straatwand, moeten ook de gevelwijzigingen zorgvuldig worden 
ontworpen. Wanneer er (nog) sprake is van samenhang en ritmiek in straatwanden is 
het meestal ongewenst als deze wordt verstoord door incidentele gevelwijzigingen.  
  
Aangezien gevelwijzigingen aan een achterkant bijna altijd omgevingsvergunningsvrij 
zijn, is van toetsing aan de welstandcriteria geen sprake (uitgezonderd de 
excessenregeling). Voor eventuele gevelwijzigingen aan een achterkant die wel 
omgevingsvergunningsplichtig zijn, zal alleen toetsing plaatsvinden aan de meer 
algemene criteria en uitgangspunten en dus niet onder deze objectgerichte 
toetsingscriteria. 

 
 
Trendsetters  
Een gevelwijziging voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand wanneer 
deze identiek is aan een voor het betreffende aaneengesloten bouwblok eerder als 
zodanig aan de redelijke eisen van welstand getoetst en goedgekeurd plan. Informatie 
over goedgekeurde plannen is te verkrijgen bij de gemeente Rijswijk. 

 
 
 

 
 

 
 
 
Gevelwijziging op een voorerfgebied 
Een gevelwijziging op een voorerfgebied (zie 4.1. van deze Bijlage), voldoet aan 
redelijke eisen van welstand wanneer deze gelijk is aan een trendsetter en/of voldoet 
aan onderstaande criteria: 
 
Plaatsing en maatvoering:  

 maatvoering en indeling afgestemd op hoofdgebouw  
  
 
Vormgeving:  

 kleur- en materiaalgebruik afgestemd op de gevel  

 terughoudend met het gebruik van kunststof; alleen toepasbaar wanneer  
 profilering als van hout 



W e l s t a n d s n o t a  R i j s w i j k  

 

 

Welstandsnota Gemeente Rijswijk 2015   26 

 

 detaillering afgestemd op de gevel en de kozijnen  

 
 wanneer er (nog) samenhang en ritmiek aanwezig is in 

het straatbeeld mag dit door een incidentele 
gevelwijziging niet worden verstoord  

  

 
Materiaal en kleur:   

 kleur- en materiaalgebruik en afgestemd op de gevel  
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4.5  DAKKAPELLEN 
  
  
Beschrijving en uitgangspunten voor welstandsbeleid  
Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de 
lichttoevoer te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te 
vergroten. Voor dakkapellen worden zeer veel aanvragen 
ingediend. Dakkapellen zijn, als ze zichtbaar zijn vanuit de 
openbare ruimte, voor het straatbeeld zeer bepalend. Het plaatsen 
van een dakkapel mag niet ten koste gaan van de karakteristiek van 
het schuine dak. Daarom mag een dakkapel niet domineren in de 
silhouet van het dak, moet de noklijn van het dak vanaf de weg 
zichtbaar blijven en moeten schoorstenen worden gerespecteerd. 
Bovendien moet de ruimte tussen dakkapel en goot voldoende zijn. 
Veelal heeft een plat afgedekte dakkapel de voorkeur boven een 
schuin aangekapte dakkapel. Bij meerdere dakkapellen op één 
doorgaand dak streeft de gemeente naar een herhaling van 
uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op een 
horizontale lijn.  
 
Aangezien de dakkapellen aan een achterkant bijna altijd 
omgevingsvergunningsvrij zijn, is van toetsing aan de 
welstandcriteria geen sprake (uitgezonderd de excessenregeling). 
Voor eventuele dakkapellen aan een achterkant die wel 
omgevingsvergunningsplichtig zijn, zal alleen toetsing plaatsvinden 
aan de meer algemene criteria en uitgangspunten en dus niet onder 
deze objectgerichte toetsingscriteria. 
 
Vanwege de verscheidenheid aan kapvormen is, naast 
onderstaande criteria per kapvorm een aantal aanvullende criteria 
gegeven die gehanteerd worden bij toetsing van een dakkapel als 
deze op een dergelijke kapvorm geplaatst wordt.  

 
 
Trendsetters  
Een dakkapel voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van 
welstand wanneer deze identiek is aan een voor het betreffende 
aaneengesloten bouwblok eerder als zodanig aan de redelijke eisen 
van welstand getoetst en goedgekeurd plan. Informatie over 
goedgekeurde plannen is te verkrijgen bij de gemeente Rijswijk. 
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Dakkapel op een voorerfgebied  
Een dakkapel op een voorerfgebied (zie 4.1. van deze Bijlage), voldoet aan redelijke 
eisen van welstand wanneer deze gelijk is aan een trendsetter en/of voldoet aan 
onderstaande criteria:  
 
Algemeen:  

 geen dakkapel op aan- en uitbouw of bijgebouw 
 
Plaatsing en maatvoering:  

 afstand tot nok verticaal gemeten minimaal 0,5 m  

 afstand tot goot/dakvoet verticaal gemeten minimaal 0,5 m en maximaal 

 1 m 

 afstand tot zijkant dakvlak (midden bouwmuur of eindgevel) en hoekkepers 
minimaal 0,5 m gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel (bij  
kilkepers gemeten vanaf de voet van de dakkapel)  

 maximaal één dakkapel op het betreffende dakvlak 

 hoogte maximaal 1,75 m gemeten vanaf voet dakkapel tot bovenzijde  
boeiboord  

 breedte in totaal maximaal 2/3 van de beukmaat (de beukmaat is de breedte van   
       hart op hard van de woningscheidende muur) van het dakvlak. 

 relatie met een al eerder geplaatste dakkapellen (zie overgangsregeling) 

 in een groot dakvlak, plaatsing dakkapel onder in het dakvlak  
 
Vormgeving:  

 plat afgedekt 

 hoogte boeiboord maximaal 0,25 m  

 geleding en plaatsing gerelateerd aan het stramien, geleding en indeling  
van de gevel  

 indeling en profielen van de dakkapel in overeenstemming met die van de  
ramen en kozijnen van gevel  

  
Materiaal en kleur:   

 materiaal- en kleurgebruik afgestemd op de gevel en het gebouw  

 voorvlak gevuld met glas  
 
 

 
 
Aanvulling dakkapellen per kapvorm 
Per kapvorm is een aantal aanvullende criteria gegeven die gehanteerd worden bij 
toetsing van een dakkapel als deze op een dergelijke kapvorm gesitueerd wordt.  
 
 
Zadeldak <30°:  
Een zadeldak met een hellingshoek kleiner dan 30° heeft doorgaans een zeer beperkte 
vrije hoogte onder het dak. Hierdoor zou een dakkapel voor doelmatig gebruik zeer 
hoog in het dakvlak geplaatst moeten worden. De bovenzijde van de dakkapel is dan 
(nagenoeg) gelijk met de nok. De vrije hoogte is minder dan 2,7 m. Hierdoor worden 
het dakvlak en het silhouet (sterk) aangetast, daarom is dit welstandshalve niet altijd 
gewenst. Toetsing aan de redelijke eisen van welstand van een dakkapel op een 
dergelijk zadeldak zal dan ook niet plaatsvinden middels de objectcriteria.  
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Zadeldak >30°  
Een zadeldak met een hellingshoek groter dan 30° is vrijwel altijd geschikt voor het 
plaatsen van een dakkapel. Voor deze eenvoudige dakvorm streeft de gemeente naar 
een plat dak op de dakkapel.  
 
 
Lessenaarsdak  
Voor dakkapellen op lessenaardaken gelden dezelfde 
uitgangspunten als voor zadeldaken. Afhankelijk van de hoek van 
het dak en de nok- en goothoogte gelden verschillende regels. Is de 
hoek kleiner dan 30°, dan dient toetsing aan de eisen van welstand 
niet middels de objectcriteria plaats te vinden. Bij een hoek groter of 
gelijk aan 30° vindt toetsing aan de redelijke eisen van welstand wel 
plaats aan de hand van de objectcriteria. Voorwaarde is wel dat de 
dakkapel dan in het onderste deel van het dakvlak ligt.  

 
 
 
Asymetrische kap 
Een asymmetrische kap heeft aan één zijde een vrij groot en fors 
dakvlak. Plaatsing van een dakkapel hoog in het dakvlak leidt dan tot 
een onevenwichtig beeld en is daarom welstandshalve niet gewenst. 
Wanneer een dakkapel gewenst is ten behoeve van de bovenste 
verdieping zal deze in het andere, kortere dakvlak moeten worden 
gerealiseerd. 
 
 
 
Schilddak  
Het karakter van de schildkap, met naar de nok toelopende 
hoekkepers, vraagt om extra voorzichtigheid bij het plaatsen van 
dakkapellen. Voor het plaatsen van dakkapellen op schilddaken 
gelden daarom de onderstaande aanvullende welstandscriteria:  

 afstand tot hoekkepers minimaal 1 m  
 
 
 
 
Tent- of piramidedak  
Een tent- of piramidedak, met in een punt toelopende hoekkepers, 
staat slechts zeer beperkte afmetingen van dakkapellen toe. Voor 
een tent- of piramidedak gelden daarom bij het plaatsen van een 
dakkapel de onderstaande aanvullende welstandscriteria:  

 afstand tot hoekkepers minimaal 1 m  
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Mansardedak  
Het karakter van een mansardedak, met naar de nok toelopende 
hoekkepers en geknikte dakvlakken, vraagt om extra voorzichtigheid bij 
het plaatsen van dakkapellen. Voor het plaatsen van dakkapellen op 
mansardedaken gelden daarom de onderstaande aanvullende 
welstandscriteria:  

 dakkapel alleen toegestaan in onderste deel van dakvlak, onder de 
knik.  

 afstand tot hoekkepers minimaal 1 m  

 bovenkant van de dakkapel gelijk aan de knik in dakvlak  
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4.6  DAKOPBOUWEN  
  
  
Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid 
In sommige gevallen is door de geringe hoogte van de kapverdieping het plaatsen van 
een dakkapel niet mogelijk omdat de stahoogte onder de dakkapel te gering zou zijn. In 
dit geval wordt vaak één van beide dakvlakken verlengd zodat er ter plaatse van de 
dakopbouw een nieuwe (hogere) nokhoogte wordt geïntroduceerd. Hoewel een 
dergelijke oplossing in het algemeen geen bijdrage levert aan een positieve ruimtelijke 
ontwikkeling biedt het wel een oplossing bij ruimtegebrek. Dergelijke dakopbouwen zijn 
aanvaardbaar met inachtneming van de sneltoetscriteria voor een dakopbouw. Een 
dakopbouw is nooit omgevingsvergunningvrij.  
 
  
Trendsetters  
Een dakopbouw voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van 
welstand wanneer deze identiek is aan een voor het betreffende 
aaneengesloten bouwblok eerder als zodanig aan de redelijke eisen 
van welstand getoetst en goedgekeurd plan. Informatie over 
goedgekeurde plannen is te verkrijgen bij de gemeente Rijswijk. 
 

 
 
 

          Karakteristieke dakopbouwen  
             Rieteilanden 

 

 
Criteria voor een dakopbouw 
Een dakopbouw voldoet aan redelijke eisen van welstand wanneer deze gelijk is aan 
een trendsetter en/of voldoet aan onderstaande criteria:  
 
 Plaatsing en maatvoering:  

 per dakvlak of gevelbreedte is slechts één dakopbouw toegestaan  

 de opbouw wordt geplaatst tussen bestaande schoorstenen of  
tussen/op de woningscheidende wanden  

 in het geval dat het een eindwoning betreft kan de opbouw doorlopen tot 
aan de zijgevel  

 de afstand van een dakopbouw tot een hoek- of kilkeper bedraagt minimaal  
1 m  

 de glasopeningen bevinden zich aan de achtertuinzijde, zodat de  
dakopbouw zo min mogelijk zichtbaar is vanaf de straatzijde  

 

 
Vormgeving:  

 maatverhoudingen zijn gerelateerd aan de vormgeving van de gevel  
 
 
Materiaal en kleur:  

 materiaal- en kleurgebruik sluiten aan bij de rest van het pand  
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4.7 DAKRAMEN  
  
  
Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid  
Met dakramen worden de zogenaamde inlegvensters bedoeld. Dit 
zijn ramen die in het dakvlak worden gelegd en verder de vorm 
van het dak niet beïnvloeden. Ook is er geen sprake van toename 
van het volume van de kapverdieping. Zij dienen alleen om extra 
daglicht binnen te laten.  
Een dakraam wordt aangebracht in het dakvlak en is niet dominant 
in het straatbeeld. Het plaatsen van een dakraam mag nooit ten 
koste gaan van de karakteristiek van het schuine dak. Bij meerdere dakramen in één doorgaand 
dak streeft de gemeente naar een herhaling van uniforme exemplaren en een regelmatige 
rangschikking op een horizontale lijn.  
  
  
Trendsetters  
Een dakraam voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand wanneer deze 
identiek is aan een voor het betreffende aaneengesloten bouwblok eerder als zodanig 
aan de redelijke eisen van welstand getoetst en goedgekeurd plan. Informatie over 
goedgekeurde plannen is te verkrijgen bij de gemeente Rijswijk. 
 
   
Criteria voor dakramen 
Een dakraam voldoet aan redelijke eisen van welstand wanneer deze gelijk is aan een 
trendsetter en/of voldoet aan onderstaande criteria:  
 
Plaatsing en maatvoering:  

 dakramen vlak in het dak aanbrengen (met dezelfde hellingshoek) 

 bij meerdere dakramen naast elkaar dezelfde hoogte aanhouden  
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4.8 ROLHEKKEN, LUIKEN EN ROLLUIKEN  
  
  
Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid  
Zonweringen, rolhekken, luiken en rolluiken zijn omgevingsvergunningsvrij tenzij het 
een rolhek, luik of rolluik in een voorgevel of een naar openbaar toegankelijk gebied 
gekeerde zijgevel betreft van een ander hoofdgebouw dan een woning of 
woongebouw. Alsdan dient nog aan aanvullende voorwaarden te worden voldaan. 
Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan is sprake van een 
omgevingsvergunningsplichtig bouwwerk.  
 
  
Trendsetters  
Een rolhek, luik en rolluik voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand 
wanneer deze identiek is aan een voor het betreffende aaneengesloten bouwblok 
eerder als zodanig aan de redelijke eisen van welstand getoetst en goedgekeurd plan. 
Informatie over goedgekeurde plannen is te verkrijgen bij de gemeente Rijswijk. 
 
  
Criteria voor een rolhek, luik of rolluik 
 
Een rolhek, luik of rolluik voldoet aan redelijke eisen van welstand wanneer deze gelijk 
is aan een trendsetter en/of voldoet aan onderstaande criteria:  
  
Plaatsing en maatvoering:  

 geplaatst aan de binnenzijde van de uitwendige scheidingsconstructie en voor 
ten minste 70% voorzien van glasheldere doorkijkopeningen 

 ingetogen kleurgebruik of kleuren harmoniërend met interieur/gevel, of 

 als plaatsing aan de binnengevel niet goed mogelijk is met minimaal 80% 
 glasheldere doorkijkopeningen en rolkasten en geleidingen ingepast in de gevel 
 
Vormgeving:  

 gesloten rolhekken, luiken of rolluiken aan de straatzijde zijn niet toegestaan  

 bij voorkeur verticaal beweegbare rolhekken, luiken of rolluiken  
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4.9  AIRCONDITIONINGUNITS  
 

 
Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid  
De laatste jaren is een grote toename te merken in het gebruik van airco-installaties 
door zowel bedrijven als particulieren. Met de warme dagen kiezen steeds meer 
mensen voor de aanschaf van een airco. Naast airco’s die met een slang de warme 
lucht via een open raam naar buiten blazen, zijn er ook airco’s met een buitenunit. Een 
airco met buitenunit kan omgevingsvergunningsplichtig zijn.  
 
Airconditioningunits zijn, als ze zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, voor het 
straatbeeld zeer bepalend en dominant. Zij zijn dan ook niet gewenst aan de voorkant 
of de zijkant (wanneer het zijerf of zijgevel grenst aan de weg of het openbaar groen).  
Onderstaande sneltoetscriteria gelden dan ook alleen voor airconditioningunits aan de 
achterkant en de zijkant wanneer het zijerf of de zijgevel niet de weg of het openbaar 
groen grenst. 
 
Trendsetters  
Een airconditioningunit voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand 
wanneer deze identiek is aan een voor het betreffende aaneengesloten bouwblok 
eerder als zodanig aan de redelijke eisen van welstand getoetst en goedgekeurd plan. 
Informatie over goedgekeurde plannen is te verkrijgen bij de gemeente Rijswijk. 
 
  
Criteria voor een airconditioningunit aan de achterkant 
Een airconditioningunit voldoet aan redelijke eisen van welstand wanneer deze gelijk is 
aan een trendsetter en/of voldoet aan onderstaande criteria:  
 
Plaatsing en maatvoering:  
1. op een plat dak: 

 de afstand van de airconditioningunit tot aan een dakrand is groter of gelijk aan  
 1,4 maal de hoogte van de airconditioningunit 

 op het platte dak is de hoogte maximaal 0,6 m en de oppervlakte maximaal 2 m² 
2. aan de gevel: 

 alleen toegestaan voor gebouwen tot drie lagen 

 aan de gevel is de oppervlakte van de voorkant van de airconditioningunit 
maximaal 0,75 m² en steekt het maximaal 0,4 m voor de gevel uit 
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4.10  RECLAMES  
 
 
Beschrijving en uitgangspunten voor het welstandsbeleid 
Reclame is een publieke aanprijzing van een bedrijf, een product of een dienst. 
Reclames op borden, lichtreclames en spandoeken of vlaggen vormen een belangrijk 
en beeldbepalend element van de openbare ruimte. In gebieden met commerciële 
functies zijn reclames op zijn plaats en verhogen ze de visuele aantrekkingskracht van 
de omgeving hoewel daar een kritische grens aan verbonden is. In andere gebieden 
zijn (bepaalde) reclame-uitingen ongewenst. Reden waarom er onderscheid is 
gemaakt tussen winkelgebieden, woongebieden, kantoor-/bedrijventerreinen, parken 
en sportterreinen, en landelijk gebied als ook doorgaande wegen en invalswegen en 
reclame-uitingen aan (on)roerende zaken en op, aan of boven de weg.  
 
Voor een reclame-uiting die op mechanische wijze (‘met schroeven of bouten’) aan een 
gebouw of een constructie wordt bevestigd is een omgevingsvergunning en dus ook 
een welstandstoets nodig. Daarnaast zijn er veel reclame-uitingen die omgevings-
vergunningsvrij zijn.  
 
Voor reclame-uitingen in de gemeente Rijswijk (dus ook omgevingsvergunningsvrij) zijn 
richtlijnen opgesteld in het beleidsstuk de ‘Richtlijnen reclamevoorzieningen Gemeente 
Rijswijk 2012’. 
Ten aanzien van een aantal reclamevoorzieningen waarvoor een omgevings-
vergunning en daarom een welstandstoets nodig is, zijn deze richtlijnen per reclame-
uiting vertaald in onderstaande objectcriteria. Voor omgevingsvergunningsplichtige 
reclame-uitingen waarvoor géén objectcriteria zijn opgenomen (bijvoorbeeld 
reclamemasten) of die niet voldoen aan de objectcriteria, zal (alsnog) toetsing aan de 
redelijke eisen van welstand per geval plaatsvinden aan de meer algemene criteria en 
uitgangspunten zoals opgenomen in Bijlage 3. 
 
Tot slot moet worden opgemerkt dat de diversiteit aan reclamevoorzieningen en de 
(technische) mogelijkheden om reclamevoorzieningen (her)kenbaar te maken de 
laatste jaren een enorme vlucht heeft genomen. De ontwikkelingen op het gebied van 
reclamevormgeving en de technische ontwikkelingen die daarmee gepaard gaan is een 
dynamisch proces. Deze nieuwe reclamevormen, indien 
omgevingsvergunningsplichtig, zijn nog niet in objectcriteria te vatten, waardoor zij in 
het kader van de toetsing aan de redelijke eisen van welstand per geval beoordeeld 
zullen worden. Daarnaast zijn er objectcriteria opgenomen voor 
bedrijfs(verzamel)gebouwen, om te voorkomen dat het gebouw vol gehangen wordt 
met reclame-uitingen van iedere huurder in het pand. 
 
Wanneer in de objectcriteria staat aangegeven dat een bepaalde reclame-uiting niet is 
toegestaan, betekent dit dat er sprake is van strijd met de redelijke eisen van welstand. 
Deze ‘weigeringen’ zijn alleen opgenomen om een duidelijk overzicht te geven 
wanneer bepaalde reclame-uitingen (in bepaalde gebieden) wel en niet in strijd zijn met 
de redelijke eisen van welstand. 
 
Voor de navolgende reclame-uitingen die omgevingsvergunningsplichtig zijn, zijn 
objectcriteria opgesteld: 
 
4.10.1 Reclame-uitingen op (on)roerende zaken 

 gevelreclame  
4.10.2 Reclame-uitingen op bedrijfs(verzamel)gebouwen 
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4.10.3 Reclame-uitingen op, aan of boven de weg 

 Vlaggen en banieren 

 Reclamezuilen 
4.10.4 Verkoopborden 
4.10.5 Tijdelijke vormen van reclame 

 Reclame voor een bepaalde periode van feestdagen of evenement 
(tijdelijk) 

 Te koop-/te huuraankondigingen (tijdelijk) 
 
 
4.10.1 Reclame aan (on)roerende zaken 
Een reclame-uiting aan (on)roerende zaken voldoet aan de redelijke eisen van 
welstand wanneer deze voldoet aan onderstaande criteria:  
 
Gevelreclame 

 
Algemeen:  

 er mag geen sprake zijn van hinderlijke of gevaarlijke gevelreclame, zoals het in 
gevaar brengen van het (voetgangers)verkeer of het veroorzaken van hinder 

 
Plaatsing en maatvoering:  

 de gevelreclame is pandgebonden 

 de gevelreclame is in grootte en positionering aangepast aan de schaal van het 
pand 

 de breedte  van de reclame-uiting bedraagt niet meer dan 1/3 van de breedte van
  het pand 

 
Vormgeving:  

 de gevelreclame dient in vorm, sfeer, plaats en omgeving rekening 
te houden met de stedenbouwkundige situatie en architectonische kwaliteit 
van het pand 

 de gevelreclame dient qua vormgeving en uitstraling geen negatieve effecten op 
de omgeving en openbare ruimte te hebben 

 
Materiaal en kleur:   

 de gevelreclame is zorgvuldig ontworpen en van duurzaam materiaal  

 de gevelreclame dient in kleur en sfeer rekening te houden met de 
stedenbouwkundige situatie en architectonische kwaliteit van het pand 

 

 
 
 
 

                    
 Gevelreclame, Plaspoelpolder             Gevelreclame winkelgebied. 
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Gebieden 
 
In winkelgebieden: 

 maximaal twee gevelreclames per pand  
 
In woongebieden: 

 alleen gevelreclames aan gevels van buurtwinkels of ten behoeve van medische 
voorzieningen en vrije beroepen (apothekersposten en praktijken aan huis) en  
te koop-/te huuraankondigingen 

 gevelreclames bij vrije beroepen dienen plat op de gevel (gevelplaat), bij  
voorkeur naast de entree, te worden geplaatst 

 
In kantoor-/bedrijventerreinen: 

 het aantal gevelreclames is niet gemaximaliseerd 

 
Parken en sportterreinen: 

 alleen gevelreclames bij sportterreinen geplaatst op clubhuizen waarbij deze 
gericht moeten zijn op het sportterrein en de sportvelden 

 

 
4.10.2 Reclame-uitingen op bedrijfs(verzamel)gebouwen 
 
Een reclame-uiting op bedrijfs(verzamel)gebouwen voldoet aan redelijke 
eisen van welstand wanneer deze voldoet aan criteria zoals aangegeven 
onder 4.10.1 Reclame aan (on)roerende zaken (gevelreclame) evenals aan 
de onderstaande criteria:  
 
Plaatsing en maatvoering: 

 per bedrijfsgebouw is in principe slechts één reclame-uiting    bedrijfs-/kantoor- 
 toegestaan (bijvoorbeeld de naam van het gebouw of de naam   verzamelgebouw,  
 van de hoofdgebruiker/hoofdhuurder)       vrijstaande zuil 

 de reclame-uiting wordt bij voorkeur op de gevel van het gebouw geplaatst 

 geen reclame-uitingen op het dak  

 de breedte  van de reclame-uiting bedraagt niet meer dan 1/3 van de  
 breedte van het pand 

 de overige eindgebruikers van het gebouw worden bij de entree van het gebouw  
aangeduid op een vrijstaande zuil of op een gevelplaat. 

 
Vormgeving: 

 de vrijstaande zuil of gevelplaat bij de entree van het gebouw dient qua aard en 
omvang ondergeschikt te zijn aan het totale gevelbeeld bij de entree 

 
Materiaal en kleur:   

 de reclame-uiting is zorgvuldig ontworpen en van duurzaam materiaal  

 de reclame-uiting dient in kleur en sfeer rekening te houden met de 
stedenbouwkundige situatie en architectonische kwaliteit van het pand 

 
Gebieden: 

 
In winkelgebieden: 

 reclame-uitingen op bedrijfs(verzamel)gebouwen mogelijk 
 

In woongebieden: 

 alleen reclame-uitingen op gevels van bedrijf(verzamel)gebouwen ten behoeve 
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van medische voorzieningen en vrije beroepen (apothekersposten en praktijken 
aan huis) en te koop-/te huuraankondigingen 

 gevelreclames bij vrije beroepen dienen plat op de gevel (gevelplaat), bij  
voorkeur naast de entree, te worden geplaatst 

 
In kantoor-/bedrijventerreinen: 

 reclame-uitingen op bedrijf(verzamel)gebouwen mogelijk 

 reclame-uitingen op het dak van bedrijf(verzamel)gebouwen mogelijk  
 
Parken en sportterreinen: 

 geen reclame-uitingen op bedrijf(verzamel)gebouwen  
 
 
4.10.3  Reclame-uitingen op, aan of boven de weg 
 
Een reclame-uiting op, aan of boven de weg voldoet aan redelijke eisen van welstand 
wanneer deze voldoet aan onderstaande criteria:  
 
Vlaggen en banieren 

 
Algemeen:  

 bestaande specifieke voorzieningen (zoals vlaggenmastputten) in beginsel alleen 
ten behoeve van kortdurende ideële of culturele reclame voor bijzondere  
gelegenheden 

 er mag geen sprake zijn van hinderlijke of gevaarlijke vlaggen of banieren, zoals  
 het in gevaar brengen van het (voetgangers)verkeer of het veroorzaken van 

hinder  

 er dient altijd toetsing plaats te vinden van de beoogde locatie aan de 
verkeersveiligheid (bijvoorbeeld de afstand van tot aan een kruising met 
verkeerslichten) 

  
Plaatsing en maatvoering:  

 
Vormgeving:  

 eenduidigheid in verschijningsvorm is uitgangspunt 

 de verschijningsvorm en inhoud van de vlaggen en banieren moet direct zichtbaar 
zijn en verband houden met het betreffende bedrijf (bijvoorbeeld door het 
hanteren van het bedrijfslogo en huisstijl)  

 
Materiaal en kleur: 

 eenduidigheid in verschijningsvorm is uitgangspunt 

 een veelheid aan kleur en diversiteit in maatvoering is niet toegestaan 
 
 
Gebieden:  

 
In winkelgebieden en woongebieden: 

 geen vlaggen en banieren  
 

In kantoor-/bedrijventerreinen, parken en sportterreinen: 

 vlaggen en banieren mogelijk  
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Reclamezuilen 
 
Algemeen:  

 er mag geen sprake zijn van hinderlijke of gevaarlijke vlaggen of banieren, zoals  
 het in gevaar brengen van het (voetgangers)verkeer of het veroorzaken van 

hinder  

 er dient altijd toetsing plaats te vinden van de beoogde locatie aan de 
verkeersveiligheid (bijvoorbeeld de afstand van tot aan een kruising met 
verkeerslichten) 

  
Plaatsing en maatvoering:  

 de reclamezuil wordt bij voorkeur geplaatst langs gebiedsontsluitingswegen en 
de invalswegen  

 
Vormgeving:  

 de reclamezuil dient qua vormgeving en uitstraling geen negatieve 
effecten op de omgeving en openbare ruimte te hebben 

 
Materiaal en kleur: 

 de reclame-uiting is zorgvuldig ontworpen en van duurzaam materiaal  
                  reclamezuil JC Decaux 

 
Gebieden: 

 
In winkelgebieden: 

 alleen reclamezuilen geplaatst langs gebiedsontsluitingswegen en 
invalswegen  

 
In kantoor-/bedrijventerreinen: 

 reclamezuilen mogelijk  
 

In woongebieden, parken en sportterreinen: 

 reclamezuilen mogelijk 
 
 
4.10.4  Verkoopborden 
 
Verkoopborden voldoen aan redelijke eisen van welstand wanneer deze voldoen aan 
onderstaande criteria:  
 
Algemeen:  

 er mag geen sprake zijn van hinderlijke of gevaarlijke verkoopborden, zoals het 
in gevaar brengen van het (voetgangers)verkeer of het veroorzaken van hinder  

 er dient altijd toetsing plaats te vinden van de beoogde locatie aan de 
verkeersveiligheid (bijvoorbeeld de afstand van tot aan een kruising met 

 verkeerslichten) 
 
Vormgeving:  

 de verkoopborden dienen qua vormgeving en uitstraling geen negatieve 
  effecten op de aanwezige architectuur en de omgeving te hebben 
 
Materiaal en kleur: 

 de verkoopborden zijn zorgvuldig ontworpen en van duurzaam materiaal  
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Gebieden:  
 

In woongebieden, winkelgebieden, kantoor-/bedrijventerreinen: 

 verkoopborden mogelijk  
 

In parken en sportterreinen: 

 geen verkoopborden   
 
4.10.5  Tijdelijke vormen van reclame 
 
Een tijdelijke vorm van reclame voldoet aan redelijke eisen van welstand wanneer deze 
voldoet aan onderstaande criteria:  
 
Reclame voor een bepaalde periode van feestdagen of evenement (tijdelijk) 
 
Algemeen:  

 voldoet aan criteria zoals aangegeven onder 2.9.1 tot en met 2.9.4 van deze  
 objectcriteria evenals aan de onderstaande criteria  
 
Gebieden: 

 Reclame voor een bepaalde periode van feestdagen of evenement is alleen in 
winkelgebieden toegestaan 

 
Te koop-/te huuraankondigingen (tijdelijk) 
 
Algemeen:  

 voldoet aan criteria zoals aangegeven onder 4.10.1, 4.10.2 en 4.10.4 van deze  
 objectcriteria evenals aan de onderstaande criteria:  
  
Plaatsing en maatvoering:  

 bij te koop-/te huuraankondiging en is slechts een aankondiging per pand of 
woning toegestaan 

 een te koop-/te huuraankondiging heeft bij een woning heeft een oppervlakte van 
maximaal 0,5 vierkante meter 

 een te koop-/te huuraankondiging bij een kantoor of bedrijfsgebouw bevindt zich 
plat op de gevel 

 een te koop-/te huuraankondiging bij een kantoor of bedrijfsgebouw heeft een 
oppervlakte die maximaal 5% van de oppervlakte van de gevel bedraagt, met 
een maximum van 20 vierkante meter 

 te koop-/te huuraankondigingen bevinden zich niet langer aan of bij een gebouw 
dan dat zij feitelijk betekenis hebben 

 
Gebieden: 

 Te koop-/te huuraankondigingen zijn in alle gebieden mogelijk 

 
Reclamevoorzieningen van culturele instellingen (tijdelijk) 
 
Algemeen:  

 voldoet aan criteria zoals aangegeven onder 4.10.1 tot en met 4.10.4 van deze  
 objectcriteria evenals aan de onderstaande criteria  
 
Gebieden: 

 Reclamevoorzieningen van culturele instellingen zijn in alle gebieden mogelijk 
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Bijlage 5. INSTRUMENTEN VOOR RUIMTELIJK BELEID  
  
  

5.1  Inleiding  
De wetgever heeft de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke en visuele kwaliteit van 
de bebouwde en onbebouwde omgeving bij de gemeentelijke overheid gelegd. Bij 
gemeentelijk ruimtelijk beleid ontstaan er verbanden tussen vele disciplines en 
belangen: welstandstoets, monumentenzorg, architectuurbeleid, stedenbouw, inrichting 
en vormgeving van openbare ruimte, projectontwikkelaars, bouwers, opdrachtgevers, 
etc.. Een aantal van de instrumenten die de gemeente kan inzetten om de ruimtelijke 
kwaliteit te bevorderen, worden hierna kort besproken.  
  
  

5.2  Bestemmingsplan  
Het bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. 
Het bepaalt de toegestane bebouwing en het toegestane gebruik van de grond en  
gebouwen. Het bestemmingsplan beperkt zich echter tot aspecten van planologische 
aard: de stedelijke hoofdopzet met het stratenpatroon, de bebouwingsstructuur, de 
voorgevelrooilijn, de bouwmassa’s en eventueel de kapvormen. De visie op 
beeldkwaliteit kan worden vastgelegd in de toelichting van het bestemmingsplan en 
eventueel (op onderdelen) in de planregels en/of op de verbeelding.  
De architectonische vormgeving van bouwwerken wordt door toetsing aan de redelijke 
eisen van welstand zoals vastgelegd in een welstandsnota ‘geregeld’. 
Welstandscriteria kunnen de ruimte die het bestemmingsplan biedt, invullen ten 
behoeve van de ruimtelijke kwaliteit. Het welstandsadvies kan zich dan richten op de 
gekozen invulling binnen het bestemmingsplan.  
  

  
5.3  Beeldkwaliteitplan  
Een beeldkwaliteitplan gaat uit van de aanwezige en/of gewenste ruimtelijke kwaliteit. 
Behoud, herstel en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden kunnen hierbij een 
leidraad vormen. Een beeldkwaliteitplan kan als aanvullend instrument voor het 
opstellen van een bestemmingsplan worden gebruikt en geeft dan de visuele 
richtlijnen. Het opnemen van de gewenste kwaliteit is echter niet bindend, zolang deze 
kwaliteitseisen niet zijn verwerkt in de planregels of op de verbeelding. Aanbevolen 
wordt de concrete kwalitatieve uitgangspunten (indien mogelijk) op te nemen in de 
planregels en/of op de verbeelding en de onderbouwing daarvoor in de toelichting van 
het bestemmingsplan.  
Beeldkwaliteitplannen in Rijswijk zijn niet altijd formeel door het gemeentebestuur 
vastgesteld. Ze zijn dan niet juridisch bindend, maar kunnen net als andere 
beleidskaders wel betrokken worden bij de overwegingen tijdens de toets aan redelijke 
eisen van welstand. Zij maken echter geen deel uit van het beoordelingskader van 
deze welstandsnota.  
Bouwplannen worden daarom beoordeeld volgens de toetsingscriteria zoals ze in deze 
welstandsnota zijn opgenomen.  
 
 
5.4  Monumentenbeleid in Rijswijk  
De gemeente beschikt over een monumentenverordening en een Nota Cultureel 
Erfgoed. Monumentale gebouwen en structuren in de gemeente zijn geïnventariseerd 
en beschreven. Rijswijk telt in totaal 56 rijksmonumenten en 48 gemeentelijke 
monumenten. In de bijlage zijn de volledige monumentenlijsten opgenomen (bijlagen 6 
en 7).  

 

Bijlage 5. Instrumenten voor ruimtelijk 
beleid 
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De monumentencommissie is door de gemeenteraad aangewezen om te adviseren in 
het kader van artikel 15 van de Monumentenwet. Bouwplannen die betrekking hebben 
op monumenten worden voorgelegd aan de (gemeentelijke) monumentencommissie.  
 

 
5.5  Aansluiting tussen de verschillende beleidsterreinen  
  
De gemeente Rijswijk voert haar beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit met 
verschillende instrumenten en vanuit verschillende invalshoeken. Voor deze 
welstandsnota is vooral de relatie tussen welstandscriteria, bestemmingsplannen en 
monumentenbeleid van belang. Het welstandsbeleid is, gelet op de jurisprudentie, 
ondergeschikt aan de voorschriften van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan 
bepaalt de ruimte van het welstandsadvies.  
 

 
5.6  Reclamebeleid 
In het kader van deregulering en vermindering van regeldruk is de procedure voor 
reclamevergunningen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) komen te 
vervallen. Hierdoor is geen separate reclamevergunning meer vereist voor 
reclamevormen waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist. Op grond van de APV 
geldt nog wel een algemene verbodsbepaling voor hinderlijke of gevaarlijke reclame 
(waartegen handhavend kan worden opgetreden). 
Voor reclames in de gemeente Rijswijk zijn wel (Interne) Richtlijnen 
Reclamevoorzieningen Gemeente Rijswijk opgesteld. Deze Richtlijnen maken geen 
onderdeel uit van deze welstandsnota. 
 
Sommige van deze richtlijnen zijn wel geconcretiseerd en uitgewerkt in de in Bijlage 4 
opgenomen Objectgerichte welstandscriteria. Het gaat hierbij alleen om een aantal 
omgevingsvergunningsplichtige reclame-uitingen. 
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Bijlage 6. RIJKSMONUMENTENLIJST GEMEENTE RIJSWIJK   
 
Datum: 29 oktober 2007. 
 
RIJKSMONUMENTEN (56) 
 
Losse objecten 
 
20039  zie Cromvliet hieronder 
20040  Delftweg 50       woonhuis “ ‘s- Gravenmade” 
20041  Molenwetering 2       Schaapwei(de)molen 
20042  Endehoekseweg 9, 9a, 9b     boerderij Eykelenburg 
20043 Geestbrugkade 18-18a     Treckvliet, rechterdeel 
20044  Geestbrugkade 19      Treckvliet, linkerdeel 
20045  Geestbrugkade 20      woonhuis 
20046  Herenstraat ong.      pomp 
20047   Herenstraat 67 Ottoburch     Tollenshuis 
20049  Herenstraat 69       woonhuis 
20050  Herenstraat 79       woonhuis 
20051  Herenstraat 81       woonhuis 
20052  Herenstraat 83-85      woonhuis 
20053  Herenstraat 87, 87a, 87b     woonhuis “Dit is in Beyeren” 
20054  Herenstraat 89       woonhuis 
20055  Jaagpad 6        stoomgemaal 
20056  Jan Thijssenweg 2      landhuis Hoornwijk 
20057-20059, 20061en 20063-20064 ontbreken 
20060  Julialaantje 28       woonhuis 
20061  Kerklaan 26       woonhuis (pandje van Koppen) 

bij besluit van de minister van 19 mei 1998 uit de rijkslijst verwijderd. 
20062  Kerklaan 28       woonhuis (pandje van Koppen), 

bij besluit van de minister van 19 mei 1998 uit de rijkslijst verwijderd. 
20064  Kerklaan 38       woonhuis (pandje van Koppen) 

bij besluit van de minister van 19 mei 1998 uit de rijkslijst verwijderd. 
20065  Kerklaan 46       woonhuis 
20066  Kerklaan 48       woonhuis 
20067  Laan te Blotinghe 2-4      boerderij 
20068  Laan Hofrust 2-4      woonhuis Hofrust en theekoepel 
20069  Ruysdaelplein 39      woonhuis 
20070  Schoolstraat 4       woonhuis 
20071  Schoolstraat 6       woonhuis 
20072  Schoolstraat 8       woonhuis 
20073  Schoolstraat 8       woonhuis 
20074  Schoolstraat 10       woonhuis 
20075  Schoolstraat 12-14      woonhuis 
20076  Schoolstraat 32       woonhuis 
20077  Sir Winston Churchilllaan 1009-1009a   boerderij 
20078  Van Vredenburchweg 10     woonhuis 
20079  Van Vredenburchweg 12     pakhuis 
20080  Van Vredenburchweg 22-24, 24c    woonhuis 
20081  Van Vredenburchweg 24a-24b    achterhuis 
20082  Van Vredenburchweg 985-987    landgoed De Voorde met 

koetshuis en portierswoning 
 
 
 

Bijlage 6. Rijksmonumenten 
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20083  zie buitenplaats Te Werve hieronder 
20084  Van Vredenburchweg 162     boerderij Duinzicht, bestaande uit 

boerderij, stal, karnmolen, 
roedenberg en schuur. 

20085 zie buitenplaats Overvoorde hieronder 
20086  Van Vredenburchweg bij 79     parkaanleg Ter Nieuwburg en 

obelisk 
506286  Van Vredenburchweg 158     boerderij Spoorzicht 
518151   Van Vredenburchweg 150     vm. Tuinbouwschool 
 
Complexen 
 
506917  Julialaantje 2       vm. buitenplaats Welgelegen,  
          bestaande uit: 
506916  Julialaantje 2      landhuis 
506924  Julialaantje 2a, 4a      vm. dienstwoning annex 

wagenschuur (ex GM 50) 
506925  Julialaantje bij 4       oranjerie 
506926  Julialaantje 4       villa Elise (= vm. tuinmanswoning) 
506927  Julialaantje bij 2       fruitmuur 
506928  Julialaantje bij 2      koude bak 
506929  Julialaantje bij 4       toegangshek voor villa Elise 
506930  Julialaantje bij 2       toegangshek voor huis  
         Welgelegen 
NB: Parkaanleg is voor bescherming van ondergeschikt belang! 
 
515691 Van Vredenburchweg 105     Recreatiepark en vm.  
          historische buitenplaats 

Te Werve, bestaande uit: 
515692  Van Vredenburchweg 105     hoofdgebouw (vroeger: 20083) 
515693  Van Vredenb.weg bij 105     historische park- en tuinaanleg  

(vroeger: 20083) 
515694  Van Vredenb.weg bij 105     ornamenten 
515695  Van Vredenb.weg bij 105     duiventoren (vroeger: 20083) 
515696  Van Vredenb.weg bij 105     oranjerie 
515697  Van Vredenb.weg bij 105     tuinmuur 
515698  Van Vredenb.weg bij 105    botenhuis 
515699  Van Vredenb.weg bij 105     pomphuisje 
515700  Van Vredenb.weg bij 105     brug met hekpijlers 
515701  Van Vredenb.weg bij 105     portierswoning 
Kaart met begrenzing park is aanwezig. 
 
518120  Van Vredenburchweg 67-69    R.K. Kerk H. Bonifacius, 

bestaande uit: 
518121  Van Vredenburchweg 69     St. Bonifaciuskerk (ex GM 42) 
518122  Van Vredenburchweg 67     pastorie 
 
518123  Sir Winston Churchilllaan 231b-233   algemene begraafplaats, 

bestaande uit: (ex GM 46) 
518124  S W Chl 233       aanleg 
518125  S W Chl 231c, d, 233      aula 
518126  S W Chl bij 233       toegangshek 
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518132  Beetslaan 251       vm. buitenplaats Cromvliet,  
bestaande uit: 

20039  Beetslaan 251      landhuis, park en toegangshek 
518133  Beetslaan 251       brug met toegangshek 
518132  Beetslaan 251       toegangshek 
 
518127  Lange Kleiweg 100      boerderijcomplex Paulinaburch,  

           bestaande uit: 
518128  Lange Kleiweg 100      boerderij Paulinaburch (ex GM 22) 
518129 Lange Kleiweg 98      arbeidershuis 
518130  Lange Kleiweg bij 100      wagenschuur 
518131  Lange Kleiweg bij 100      toegangshek 
 
518134  Jaagpad 7       vm. boerderijcomplex Vlietzigt,  

bestaande uit: (ex GM 21) 
518135  Jaagpad 7        boerderij Vlietzigt (of: Vlietzicht) 
518136  Jaagpad 7        schuur 
518137  Jaagpad 7        toegangshek 
 
518138 Geestbrugweg 66      woonhuis Leeuwendaal,  

bestaande uit: 
518139  Geestbrugweg 66      woonhuis Leeuwendaal 
518140  Geestbrugweg 66      koetshuis 
 
518141  Haantje 11       boerderijcomplex Breedam,  

bestaande uit: (ex GM 10) 
518142 Haantje 11        boerderij Breedam 
518143  Haantje 11       paardenstal annex karnschuur 
518144  Haantje 11        hooiberg 
518145  Haantje 11        stal (ten noorden van boerderij) 
518146  Haantje 11        stal (ten zuidwesten van boerderij) 
518147  Haantje 11        toegangshek 
 
518148  Jaagpad 148b, 148c      complex watertoren,  

bestaande uit: (ex GM 01) 
518149  Jaagpad 148c       watertoren 
518150  Jaagpad 148b       dienstwoning 
 
522873  Van Vredenburchweg 174     historische buitenplaats 

Overvoorde,  
bestaande uit: (was 20085) 

522874  Van Vredenbweg 174      hoofdgebouw 
522875  Van Vredenbweg bij 174    historische tuin- en parkaanleg 
522876  Van Vredenbweg bij 174     westelijke brug met toegangshek 
530644  Van Vredenbweg bij 174     oostelijke brug met toegangshek 
Kaart met begrenzing park is aanwezig. 
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Bijlage 7. GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST RIJSWIJK  
  
 
BESCHERMDE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN (48) 
 
Datum: 29 oktober 2007. 
 
GEMEENTELIJKE MONUMENTEN (48) 
 
GM 003   Tollensstraat 2a,b,c     werkplaats / pakhuis 
GM 004   Tollensstraat 2d-4     woonhuizen 
GM 006   Doelenstraat 15      woonhuis 
GM 007   Doelenstraat 19     werkplaats 
GM 008   Herenstraat 68      begane grond winkelpui 
GM 009   Laan van Hoornwijck 25-29   buitenplaats Zuidhoorn met  

(vh.: Rotterdamseweg 1)    hoofdgebouw, boerderij,  
twee stallen, toegangshek, 
parkaanleg, vm. V-1 lanceerplaats 

GM 011   Haantje 14      boerderij ensemble, bestaande uit 
boerderij, paardenstal en  
hooiberg 

GM 012   Herenstraat 24      AMRO-pand (woonhuismon.) 
GM 013   Delftweg 79      boerderij Eben Haëzer en  
          karnschuur 
GM 014   Herenstraat 40-44     winkel met bovenwoning 
GM 014   Schoolstraat 20     woonhuis 
GM 015   Herenstraat 64-66 / Kerkstraat 1   winkel (woonhuismon.) 
GM 016   Oranjelaan 39      sociëteit Amicitia (bedrijfsmon.) 
GM 017   Geestbrugweg 68-70     woonhuis 
GM 019   Geestbrugweg 2-8/ Oranjelaan 1   bouwblok woonhuizen 
GM 020   Geestbrugweg 64     woonhuis 
GM 023   Laan Hofrust 1      villa Pengkol (later: Arcadia) 
GM 024   Laan Hofrust 3-5      dubbele villa Wilhelmina Helena 
GM 025   Laan Hofrust 7-9      dubbele villa 
GM 026   Delftweg 132      woonhuis 
GM 028   Delftweg 103      hekwerk 
GM 030   Geestbrugkade 27     woonhuis 
GM 031   Geestbrugkade 21, 22, 22a    woonhuizen 
GM 032   Geestbrugkade 23, 24, 25, 26  woonhuizen 
GM 033   Koninginnelaan 1     woonhuis Steffenburg met poort 

en hek 
GM 034   Van Vredenburchweg 975    tuinmanswoning Steenvoorde 
GM 035   Van Vredenburchweg 70-72    woonhuizen Marina (70) en  
          Hilvoorde (72) 
GM 036   Van Vredenburchweg 83-87    drie woonhuizen Petronella (83), 

Han Anna (85), Ons Verlangen (87) 
GM 038   Schoolstraat 18      woonhuis/ bakkerij De Vergulde 

Speculaasplank 
GM 040   Van Vredenburchweg 122-124-126  herberg / boerderij “Van Ouds ’t 

Nest” 
GM 045   Julialaantje 30      boerderij (woonhuisgedeelte) 
GM 047   Sir W. Churchilllaan 1021-1023   woonhuis 
 
 
 

Bijlage 7. Gemeentelijke monumenten 



W e l s t a n d s n o t a  R i j s w i j k  

 

 

Welstandsnota Gemeente Rijswijk 2015   47 

 

GM 049   Julialaantje 22-24     landhuis Den Burch met park, 
toegangshek, brug, en 
archeologische  
vindplaats (motte) 

GM 052   Van Vredenburchweg t.o. 152   brug vm. buitenplaats Hilvoorde 
GM 053   Laan te Blotinghe / Julialaantje   keermuur brug vm. Huis te 

Blotinghe 
GM 054    Laan Hofrust bij 2     brug met hek 
GM 056   Van Vredenburchweg bij 79   brug 
GM 057   Steenplaetsbrug      Steenplaetsbrug 
GM 058   Huis te Hoornkade / Thierenskade  Elzebrug 
GM 060   J. Israëlslaan / Frans Halskade   Frans Halsbrug 
GM 061   Rembrandtkade / Frans Halskade   Rembrandtbrug 
GM 062   Jaagpad / Pasgeldlaan    hekwerk 
GM 063   Jaagpad / Thierenskade    hekwerk 
GM 064   Haagweg 176-180     bouwblok woonhuizen 
GM 064   Sniplaan bij 49      fundering Broekmolen 
 
In procedure van aanwijzing tot beschermd gemeentelijk monument (8): 
GM 001   A4 segment Hoekpolder    archeologische vindplaats  

(ook: GM 106) 
GM 005   Nicolaas Beetslaan 97     basisschool Nicolaas Beets  
          (ook GM 104) 
GM 023   Kerklaan 26, 28, 38     kelders Pandjes van Koppen 
GM 032/033  Sir W. Churchilllaan 241-243   woonhuizen (zie ook GM 105) 
GM 033   Sir W Churchilllaan 277-279    woonhuizen en park  

(zie ook GM 101) 
GM 037   Tollensstraat 8a-10     vm. piqueurstal / school  

(nu restaurant) 
GM 038   Van Vredenburchweg ong.    archeologische vindplaats huis 

Steenvoorde en Romeinse resten 
GM 051   Sionsweg / Spieringswetering   Sionsbrug(vm. buitenplaats Sion)  
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Bijlage 8. KAART WELSTANDNIVEAUS   
 

 

Bijlage 8. Kaart welstandniveaus 
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Bijlage 9. STROOMSCHEMA  

 
 
  

Bijlage 9. Stroomschema 
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