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WELSTANDSBELEID en FEYENOORD CITY

Welstandsnota Rotterdam
- uitleg werking welstandstoetsing
- gebiedstypenkaart
- welstandsniveaukaart
Voorstellen aanpassing van de Welstandsnota
- gebiedstypenkaart
- welstandsniveaukaart

Algemeen kader voor welstandstoetsing
Systematiek en structuur van het
welstandsbeleid

We l s t a n d s n o t a R o t t e r d a m

Gebiedskenmerken als uitgangspunt
Bij het toetsen van een plan voor nieuwbouw of
verbouw aan redelijke eisen van welstand wordt
in de eerste plaats gekeken of de karakteristiek
van het gebouw of het gebied in stand wordt
gehouden of wordt versterkt. Daarnaast wordt
gekeken naar de kwaliteit van het gebouw zelf.
Voor welstandstoetsing is een goed beeld van de
bestaande situatie daarom van groot belang. Die
bestaande situatie wordt beschreven en geanalyseerd in deze welstandsnota (zie deel 2, De Toelichting). Op grond daarvan zijn criteria opgesteld
op basis waarvan het bouwplan wordt beoordeeld. Omdat veel gebieden beschikken over
overeenkomstige karakteristieken als gevolg van
een vergelijkbare ontstaansgeschiedenis, ontwikkelingswijze en samenhang van stedenbouw,
architectuur en openbare ruimte, is het onnodig
om elke wijk of buurt van Rotterdam afzonderlijk
te beschrijven. Gebieden met dezelfde karakteristieken worden ondergebracht bij een gebiedstype.
De opbouw en onderverdeling van Rotterdam in
verschillende gebiedstypen wordt de gebiedstypologie genoemd. Deze gebiedstypologie vormt
de basis van de welstandsnota. Er zijn veertien
gebiedstypen onderscheiden in Rotterdam, die
een groot deel van de stad bestrijken. Op de
gebiedstypenkaart staat aangegeven tot welk
gebiedstype een bepaalde locatie behoort.
Het onderbrengen van de verscheidenheid van
Rotterdam in gebiedstypen blijkt goed mogelijk,
maar is anderzijds ook een beperking van de
werkelijkheid. Voor sommige gebieden die van
cultuurhistorische betekenis zijn, van groot openbaar belang of van bijzondere betekenis voor het
beeld van de stad, zijn daarom aparte beschrijvingen gemaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval
voor Historisch Delfshaven, Kralingen Midden, de
binnenstad en het Zuiderpark.
Voor nieuw te ontwikkelen gebieden of voor
gebieden die ingrijpend van karakter veranderen
zal een nieuwe karakteristiek ontwikkeld moeten
worden. ’De nota die deze nieuwe en gewenste
karakteristiek bevat wordt welstandsparagraaf
genoemd. Welstandsparagrafen worden, na
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bestuurlijke vaststelling, onderdeel van de welstandsnota.
Verschillende welstandsniveaus
Omdat niet alle gebieden een zelfde belang hebben voor de ruimtelijke kwaliteit en het aanzien
van Rotterdam, wordt er in de welstandsnota
onderscheid gemaakt in beleidsniveaus. Deze
beleidsniveaus worden welstandsniveaus
genoemd. Op de welstandsniveaukaart staat
aangegeven welk niveau op een bepaalde locatie
van toepassing is. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen vier welstandsniveaus: ‘bijzonder’, ‘ontwikkeling’, ‘regulier’ en ‘welstandsvrij’.
Bijzonder
Het welstandsniveau ‘bijzonder’ is van toepassing op gebieden die een bijzondere cultuurhistorische betekenis hebben en/of van groot
openbaar belang zijn. Deze gebieden kennen
een hoge belevingswaarde en zijn belangrijk voor
het totaalbeeld van de stad. In Rotterdam is het
welstandsniveau ‘bijzonder’ van toepassing op de
beschermde stadsgezichten, de binnenstad, het
gebied Kernen en Plassen in Hillegersberg, de
twee grote stadsparken en de hoofdwegenstructuur. Voor deze gebieden gelden hoge kwaliteitsambities en er wordt meer prioriteit gegeven aan
bestuurlijke handhaving.
Ontwikkeling
Voor bepaalde gebieden is bestuurlijk een
welstandsparagraaf vastgesteld. Deze gebieden
vallen onder het welstandsniveau ‘ontwikkeling’.
In deze gebieden wordt een omvangrijke bouwopgave gerealiseerd, waardoor de ruimtelijke
context ingrijpend verandert. Een welstandsparagraaf kan extra ondersteuning bieden aan
de inzet van het bestuur om in deze gebieden
een hoge en specifieke ruimtelijke kwaliteit te
realiseren. De criteria in een welstandsparagraaf
zijn veelal specifieker en uitgebreider dan die voor
een regulier gebied. Welstandsparagrafen kunnen
alleen worden opgesteld voor gebieden die door
de gemeenteraad zijn aangewezen als ontwikke-
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lingsgebied. Als er voor een ontwikkelingsgebied
geen welstandsparagraaf is opgesteld, dan geldt
het onderliggende welstandsniveau (regulier of
bijzonder).
Regulier
Het reguliere welstandsniveau is van toepassing op het grootste deel van het grondgebied
van Rotterdam. De niet-uitzonderlijke cultuurhistorische betekenis en de beperkte ruimtelijke
dynamiek van deze gebieden rechtvaardigen het
reguliere welstandsniveau. Desalniettemin zijn
deze gebieden, veelal woonwijken, de drager
van het stedelijke weefsel en moeten ze ook als
zodanig verzorgd worden.
Welstandsvrij
Het beleidsniveau ‘welstandsvrij’ is van toepassing op delen van de Waterwijk in Nesselande,
delen van het Park Zestienhoven en grote delen
van het Havengebied. In deze gebieden vindt
geen welstandstoetsing plaats. Het gaat om op
zichzelf staande gebieden die nauwelijks invloed
hebben op de beleving op stedelijk niveau of om
gebieden met welstandsvrije kavels.
Twee soorten criteria
De analyse van de stad heeft geleid tot gebiedscriteria, waarmee getoetst kan worden of een plan
past in een bepaald gebied. Omdat de stad veel
verschillende soorten gebieden kent vormen deze
criteria de hoofdmoot van het beleid. Maar het is
gebleken dat er ook (kleine) bouwwerken zijn die
in vrijwel de gehele stad gelijk beoordeeld kunnen
worden - alleen bij monumenten zijn ze niet van
toepassing. Daardoor zijn de criteria voor deze
bouwwerken dus overal gelijk. Deze criteria zijn
daardoor niet aan gebieden, maar aan het bouwwerk gekoppeld. Omdat het vrijwel uitsluitend
objectief meetbare criteria zijn kunnen procedures hiermee snel worden doorlopen en worden ze
sneltoetscriteria genoemd.

De gebiedscriteria
De gebiedscriteria hebben deels betrekking op
gebiedsspecifieke aspecten, deels op algemene
kwaliteitsaspecten. Het bleek mogelijk van die
laatste groep een set samen te stellen die in
elk gebied geldt. Deze worden hierna de vaste
gebiedscriteria genoemd. De criteria die specifiek
voor een bepaald gebied daar aan toegevoegd
moeten worden heten hierna de aanvullende
gebiedscriteria. Het aantal aanvullende gebiedscriteria kan per deelgebied verschillen. Vanzelfsprekend zijn er meer aanvullende gebiedscriteria
in de bijzondere gebieden dan in de reguliere.
De sneltoetscriteria
Voor een aantal soorten kleine bouwwerken zijn
aparte criteria opgesteld. Deze criteria worden
sneltoetscriteria genoemd. Ze zijn niet gebiedsspecifiek maar juist algemeen toepasbaar. In de
sneltoetscriteria zijn ondubbelzinnig de plaats, de
vorm, de maat en/of het kleur- en materiaalgebruik vastgelegd. Er zijn sneltoetscriteria opgesteld voor:
• Reclame
• Erfafscheidingen
• Dakkapellen
• Dakterrassen
• Zonnecollectoren en zonnepanelen
• Kozijn- of gevelwijzigingen
• Rolhekken, luiken en rolluiken bij nietwoongebouwen
• Terrasschermen, zonneschermen en markiezen bij (horeca)inrichtingen
Het kan voorkomen dat in een bepaalde straat
of buurt een specifiek beleid voor een van de
genoemde categorieën bouwwerken is opgesteld. Mocht dit het geval zijn, dan is dat altijd in
de vorm van een referentie aan een daar voorkomend uitgevoerd bouwwerk, bijvoorbeeld als
onderdeel van het oorspronkelijke gebouw. Dat
bouwwerk wordt dan ten voorbeeld gesteld en
heet: ‘de trendsetter’.
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De achtergrond van de criteria
De welstandscriteria, zowel de gebiedscriteria als
de sneltoetscriteria, zijn gebaseerd op een aantal
uitgangspunten die betrekking hebben op het
bouwwerk in zijn omgeving, op het bouwwerk als
ruimtelijk object en op de wijze waarop het bouwwerk wordt gematerialiseerd. Deze uitgangspunten stoelen op het vakmanschap van de architect,
en zijn terug te voeren op duurzaam geldende
principes in de architectuur als een kennisgebied.
Deze uitgangspunten van welstandstoetsing
zijn in het geval van de gebiedscriteria vertaald
naar de kenmerken van de omgeving en in het
geval van de sneltoetscriteria naar het object van
toetsing.
Toetsing bij uitzonderingen
In bepaalde gevallen zijn de sneltoetscriteria
of de gebiedscriteria ontoereikend of niet van
toepassing. Deze situatie kan zich voordoen bij
een aanvraag voor een bouwplan in een ontwikkelingsgebied dat niet tot een bepaald gebiedstype behoort en waar geen welstandsparagraaf
voor is vastgesteld, of wanneer sprake is van een
bouwplan dat zelf een nieuwe context genereert
waardoor de gebiedscriteria niet volstaan. In deze
situaties kan een plan getoetst worden aan de
hand van de uitgangspunten van welstandstoetsing. Anders dan het volgen van de karakteristiek van de omgeving zoals bij de gebiedscriteria
wordt in dit geval gevraagd dat nieuwbouw zich in
algemene zin rekenschap geeft van de omgeving.
Ze bieden daardoor de ruimte voor experiment en
vernieuwing. Het is aan het bestuur om, op basis
van het welstandsadvies, te bepalen in welke
situaties ze van toepassing zijn.
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Gebiedstypenkaart
‘De opbouw en onderverdeling van
Rotterdam in verschillende gebiedstypen
wordt de gebiedstypologie genoemd.
Deze gebiedstypologie vormt de basis
van de welstandsnota. Er zijn veertien
gebiedstypen onderscheiden in Rotterdam,
die een groot deel van de stad bestrijken.
Op de gebiedstypenkaart staat aangegeven
tot welk gebiedstype een bepaalde locatie
behoort.’

Historische linten en kernen

Centrummix

Niet-planmatige uitbreidingen

Stedelijke knooppunten

Planmatige stedelijke uitbreidingen

Rivierlocaties

Tuindorpen

Kantorenlocaties

Stempel- en strokenbouw

Haven- en bedrijventerreinen

Woningbouw 1970-1985

Stedelijke groengebieden

Projecten na 1985

Overige groengebieden

Stedelijke villagebieden

Gemeentegrens
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Routeplanner voor welstandstoetsing
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Routeplanner voor welstandstoetsing

Welstandsniveaukaart
‘Omdat niet alle gebieden een zelfde
belang hebben voor de ruimtelijke kwaliteit
en het aanzien van Rotterdam, wordt er in
de welstandsnota onderscheid gemaakt
in beleidsniveaus. Deze beleidsniveaus
worden welstandsniveaus genoemd. Op de
welstandsniveaukaart staat aangegeven
welk niveau op een bepaalde locatie
van toepassing is. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen vier welstandsniveaus:
‘bijzonder’, ‘ontwikkeling’, ‘regulier’ en
‘welstandsvrij’.’

Welstandvrij

Toekomstige ontwikkelingsgebieden

Regulier

Beschermd stadsgezicht

Bijzonder

Toekomstig beschermd stadsgezicht

Ontwikkeling

Hoofdwegenstructuur
De Ruit

Gemeentegrens
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Routeplanner welstandstoetsing
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Routeplanner voor welstandstoetsing
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GEBIEDSONTWIKKELING FEYENOORD CITY AANDUIDEN MET GEBIEDSTYPE ‘STEDELIJKE KNOOPPUNTEN‘, ZODAT OP BASIS DAARVAN DE
WELSTANDSTOETSING PLAATSVIND.
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