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Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
te besluiten tot het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan uitbreiding Wisentzone 
 
INHOUD 

INLEIDING 

Nu het jongste en tevens laatste wijkgedeelte van de wijk De Gilden "Het Palet" in ontwerp zijn 
vorm heeft gekregen, ontstaat er aan de westzijde van de Wisentzone ruimte om aansluitend 
en als vervolg op de oorspronkelijke opzet ( 83 bungalows) nog 14 kavels voor vrijstaande 
woningen  toe te voegen. Deze ontwikkeling is naar voren gehaald, om aan de huidige 
marktvraag op deze locatie invulling te geven. Momenteel zijn er in de welstandsnota 2013 voor 
dit gedeelte geen welstandeisen van toepassing. Deze welstandsnota maakt een onderscheid 
in bestaande gebieden en ontwikkelingsgebieden. Voor bestaande gebieden gelden de 
bebouwingseisen zoals deze zijn geformuleerd in de welstandsnota 2013 en voor 
ontwikkelingsgebieden schrijft de nota een beeldkwaliteitsplan voor. Het voorliggende 
beeldkwaliteitsplan is op 4 maart 2014 vastgesteld door het college van B&W. Voorts heeft het 
plan zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen het plan ingediend.  
 
ARGUMENTEN 

1. Er gelden nu geen specifieke bebouwingseisen voor de uitbreiding Wisentzone 
 De geldende welstandsnota januari 2013 kent geen specifieke bebouwingsvoorschriften voor de  
  uitbreiding van de Wisentzone. Voor dergelijke ontwikkelingen / uitbreidingen schrijft de nota  
 een beeldkwalteitsplan voor. Het voorliggende beeldkwaliteitsplan is opgebouwd uit minimale  
 bebouwingseisen waaraan de bouwplannen dienen te voldoen. Voor planbegeleiding en  
 toetsing door welstand zijn deze bebouwingseisen naast het bestemmingsplan de basis om  
 bouwaanvragen te toetsen. 
 

2. Ruimtelijke kwaliteit 
 Voor de ruimtelijke kwaliteit wordt aansluiting gezocht met het welstandarm gedeelte van de 
 Wisentzone. Vergaande bebouwingseisen ten aanzien van vormgeving, materialen, kleur en 
 detaillering zijn ook voor dit nieuwe gedeelte achterwege gelaten. Voor een belangrijke 
 zichtlocatie  vanaf de Gildenmeesterdreef zijn slechts voor een drietal kavels wat verdergaande 
 bebouwingseisen opgesteld. Op deze wijze ontstaat er een architectonische kwaliteit die het 
 stedenbouwkundige beeld van eenheid en samenhang aan de Gildenmeesterdreef zal 
 ondersteunen.  
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3.  Inspraakprocedure  
Het beeldkwaliteitsplan bevat voor burgers bindende voorschriften. Deze plannen dienen  
zorgvuldig tot stand te komen binnen de bepalingen die daarvoor in de Algemene Wet  
Bestuursrecht zijn opgenomen. Dit betekent dat er eerst ruimte is voor inspraak en overleg.  
Voor vaststelling door uw raad, is er een inspraakprocedure gevolgd. Het beeldkwaliteitsplan is  
op 4 maart 2014 vastgesteld door het college. Vervolgens heeft het van 13 maart 2014 tot en  
met 23 april 2014 ter inzage gelegen. Er zijn geen schriftelijke zienswijzen ingediend.  
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