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Een aantal kenmerkende voorbeelden in het
buitengebied van de gemeente Tubbergen.
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1.

Inleiding

Dit beeldkwaliteitplan voor Binnenveld II verwoordt en verbeeldt het welstandsbeleid in het kader van de Woningwet, ter vervanging van de welstandsnota
voor dit gebied. Het stelt toetsingscriteria die de welstandscommissie hanteert
bij de toetsing van alle bouwplannen en het inrichtingsplan voor de openbare
ruimte. Het plan is zodanig opgesteld dat het naast sturend ook inspirerend kan
werken. Uiteraard moeten bouwplannen tevens voldoen aan het bestemmingsplan voor Binnenveld II.

De nodige samenhang wordt verkregen door:
• een consistente inrichting van de openbare ruimte (hoofdstuk 3);
• enkele beeldkwaliteitscriteria ten aanzien van kavelindeling en architectuur
(hoofdstuk 4);
• een consistent materiaalgebruik en beheer van erfafscheidingen (hoofdstuk
4).
Eerst volgen in hoofdstuk 2 de uitgangspunten voor de planvorming van Binneveld II.
Hoofdstuk 3 geeft de criteria voor de openbare ruimte. Deze criteria gelden dus
voor de gemeente als ontwerper en beheerder van de openbare ruimte.
Hoofdstuk 4 geeft de criteria voor de bebouwing: de kavelindeling, de architectuur en de erfafscheidingen.
Hoofdstuk 5 gaat in op de waterhuishouding en de mogelijkheden die hierdoor
ontstaan.
hoofdstuk 6 gaat in op andere duurzaamheidsaspecten zoals met name benutting van zonne-energie.

In Binnenveld II is ruimte voor in ieder geval 34 woningen. Vier hiervan worden
ontwikkeld door de Woningstichting. Voor de overige kavels geldt dat de koper
zelf zijn eigen woning ontwikkelt, met alle vrijheden die hierbij mogelijk zijn.
Zelf opdrachtgever zijn geeft zeggenschap over de indeling van de woning en
over het voorkomen, de architectuur. Men kan hierdoor wellicht lang gekoesterde dromen waarmaken. Die vrijheid is een belangrijke waarde, die zoveel
mogelijk wordt gerespecteerd.
Tegelijkertijd wil de gemeente van Binnenveld II een aantrekkelijk gebied maken,
voor degenen die er wonen, maar ook voor iedereen die hier toevallig of doelbewust passeert. Er wordt veel geïnvesteerd in de openbare ruimte, het landschap, waarin de nieuwe woningen komen te staan. Verwijzingen naar historie
en geografische ondergrond van het gebied kunnen bijdragen aan het ontstaan
van een heel eigen, herkenbaar gebied. Dit beeldkwaliteitplan geeft criteria aan
om deze herkenbaarheid te laten ontstaan.
Bovendien vindt de gemeente het van belang om een duurzaam kwalitatief
hoogwaardig milieu te creëren: een gebied dat zijn economische waarde behoudt en is voorbereid op eisen die het klimaat de komende decennia gaat stellen. Dit heeft consequenties voor bijvoorbeeld de omgang met regenwater en
met de wijze waarop de woningen nu of in de toekomst gebruik kunnen maken
van zonne-energie.
Daarom is het voor een ieder van belang dat hier niet alleen vrijheid - en daarmee de mogelijkheid van diversiteit - wordt geboden, maar ook samenhang.
Een te grote mate van verscheidenheid zonder samenbindende elementen
kan immers leiden tot visuele onrust en verrommeling. Daarmee kan zowel de
belevingskwaliteit als de economische waarde van de buurt als geheel achteruit
gaan en daarmee ook die van elke individuele woning.
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Kaartbeeld plangebied en omgeving (1864)

Kaartbeeld plangebied en omgeving (1935)

Luchtfoto plangebied

Stedenbouwkundig plan Binnenveld II
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2.

Uitgangspunten

2.1
Algemeen
De essen en enken bepalen in hoge mate de karakteristiek voor het voor Overijssel kenmerkende coulissenlandschap. In de laagten rondom de essen legden
de boeren groenlandkampen aan, welke werden omsloten door houtwallen en
houtsingels, die dienst deden als wildkeringen en perceelsafscheidingen. Binnenveld II ligt in dit kampenlandschap.
De kenmerkende houtwallen en -singels zijn in de loop van de 20e eeuw
gedeeltelijk verdwenen als gevolg van schaalvergroting in de landbouw en de
introductie van het prikkeldraad. En hoewel deze ontwikkeling praktisch en
economisch gezien logisch was, betekende het tegelijkertijd in ecologisch en
landschappelijk opzicht een verarming.

buitengebied vanuit de bestaande wijk en de mogelijkheden voor een (kort)
ommetje.
Ter plaatse van deze aansluiting van bestaand en nieuw wordt tevens de belangrijkste openbare ruimte van Binnenveld II gelegd. Hier kan een speel- en
verblijfsplek worden gecreëerd.
2.3
Openbare ruimte
Inrichting en beheer openbare ruimte zijn verantwoordelijkheden van de gemeente. Ook de gemeente zelf dient zich aan het beeldkwaliteitplan te houden,
zodat de kaveleigenaren garanties hebben wat betreft de kwaliteit van Binnenveld II.

De dorpsuitbreidingen van Tubbergen aan de oostkant gedurende de laatste
decennia van de vorige eeuw kennen een autonome structuur ten opzichte van
het onderliggende landschap. Het kampenlandschap is niet meer afleesbaar.
Groen en water zijn ondergeschikt gemaakt aan het wonen. Hierdoor is een
sterke scheiding tussen bebouwde kom en aangrenzend landschap ontstaan.

Het openbare ruimtebeeld is gebaat bij rust. Dit betekent beperking van de
hoeveelheid verschillende materialen, tegengaan van versnippering, consequente toepassing van materialen en vormen en alleen die lijnen en vormen
benadrukken die passen binnen de hoofdrichting van het profiel.

Binnenveld II biedt door zijn geringe omvang en door de aanwezigheid van
bestaande bomen de kans het kampenlandschap enigszins te herstellen en
zo een verwevenheid tussen landschap en dorpsrand te bewerkstelligen. Er is
hierbij gestreefd om de dorpsrand vorm te geven als groene rand van bomen
waar - onder de kronen en tussen de stammen van bomen - de bebouwing genuanceerd zichtbaar is. Zo wordt voorkomen dat de eerste lijnsbebouwing zich
vanuit het buitengebied als een harde rand manifesteert.

Een belangrijk uitgangspunt met een grote invloed op de inrichting van de
openbare ruimte betreft de afkoppeling van regenwater van het riool. Dit betekent dat al het regenwater dat op de verharding en de daken valt, moet worden
opgevangen in wadi’s, waar het water kan infiltreren. Behalve een voordeel voor
het rioolstelsel levert dit op dat ‘s zomers verdroging van de bodem kan worden
tegengegaan. De wadi’s vormen dus een functioneel systeem, maar worden ook
ingezet om de openbare ruimte veel ruimte en kwaliteit mee te geven.

Gekozen is om de watergang (waterschapsleiding) niet om te leggen langs de
nieuwe rand van de bebouwde kom, maar langs de oude rand waardoor de
watergang binnen de kom komt te liggen als buffer tussen bestaand en nieuw
én als landschapselement.

2.4
Bebouwing
Vanuit de opvatting om de vrijheid van de kavelkopers niet onnodig in te perken, bestaat de behoefte om ten aanzien van de architectuur niet te veel eisen
op te leggen en beperkingen op te werpen.

2.2
Aansluiting op de omgeving
Het gebied wordt voor autoverkeer ontsloten via de Kapsweg. Op deze wijze
worden bestaande woonstraten in Binnenveld niet extra belast. Voor voetgangers en fietsers is wel een aansluiting gemaakt via het bestaande speelveldje
aan de Singravenstraat. Zo ontstaat voor langzaamverkeer een extra verbinding
tussen Binnenveld en de Kapsweg. Dit vergroot de toegankelijkheid van het

De belangrijkste voorwaarden zijn de bouwhoogte, de grootte en positie op
de kavel, de rooilijn en de afdekking met een kap. Behalve de laatstgenoemde
voorwaarde zijn deze reeds vastgelegd in het bestemmingsplan. Er worden in
dit beeldkwaliteitplan echter ook eisen gesteld aan de kaprichting. Afstemming
van de kaprichting van de woningen leidt tot een rustig straatbeeld, dat nodig is
om (grote) verschillen in architectuur op te kunnen vangen.
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links: Langs de huidige dorpsrand staan (restanten van) een houtsingel die kenmerkend is
voor het kampenlandschap. Naast behoud van dit groen wordt voorgesteld ook de nieuwe
dorpsrand te voorzien van een houtsingel. Dit geeft een zachte overgang tussen bebouwde
kom en ommeland en voorkomt zo een harde confrontatie zoals op het voorbeeld hierboven.

Onder: Doorsnede in west-oostrichting. De waterschapsleiding wordt tussen de bestaande achtertuinen (links) en de nieuwe buurt gelegd. Bestaande bomen kunnen hierdoor worden
gehandhaafd. De bebouwing in de west- en oostrand heeft een bouwlaag en een kap. De woningen in het middengebied mogen worden gebouwd in twee lagen met kap. De oostrand krijgt
een nieuwe houtsingel.
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De vastgelegde kaprichting heeft nog een andere reden, die niet direct met
beeldkwaliteit heeft te maken. We hebben te maken met stijgende energieprijzen en de verwachtingen zijn dat deze stijging verder doorzet. De kaprichting
wordt zodanig vastgelegd dat een zo optimaal mogelijk dakvlak ten opzichte
van de zon wordt verkregen. Particuliere bouwers en de Woningstichting kunnen dan initieel of in een later stadium zonnepanelen op het dak aanbrengen.
Bij het ontwikkelen van de plattegronden van woningen kan ook aandacht
worden besteed aan ‘compact’ bouwen waarbij zo weinig mogelijk geveloppervlakte gerealiseerd wordt. Daarnaast speelt het gebruik van verantwoorde
bouwmaterialen (zoals bijvoorbeeld FSC-hout) een rol bij duurzaamheid. Ook
de toepassing van niet uitloogbare materialen (zoals bijvoorbeeld gecoat zink)
hoort daarbij.
2.5
Erfafscheidingen
Als we door een buurt met vrijstaande woningen en twee-onder-een-kappers
lopen, kunnen we zien, als we hier bewust op letten, hoe sterk erfafscheidingen
de algehele indruk van de buurt bepalen. Door juist de erfafscheidingen als de
samenbindende factor in te zetten, zijn slechts enkele criteria voor kavelindeling
en architectuur nodig om toch een samenhangende buurt te laten ontstaan.
Voor Binnenveld II is gekozen voor hagen als erfafscheiding, omdat deze van
oudsher horen bij dit landschap, omdat ze bijdragen aan een duurzaam milieu
en omdat ze bij eenduidig beheer, ondanks het particulier opdrachtgeverschap,
uniform zijn en zo samenbindend werken.
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Eenvoud en beperking van de hoeveelheid gebruikte materialen
en vormen zijn de belangrijkste middelen om een zo ruimtelijk
en landschappelijk mogelijk beeld te komen.
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3.

Openbare ruimte

Het aantal woningen in Binnenveld II is beperkt. Het aantal verkeersbewegingen is dus gering. Het overgrote deel van de kavels is ruim genoeg voor een of
twee stallingsplaatsen. De parkeerdruk op de openbare ruimte is om die reden
beperkt. De avond- en nachtsituatie is maatgevend. Gedurende de daguren zal
er slechts beperkt gebruik worden gemaakt van de openbare ruimte als parkeerruimte.
De omstandigheden zijn er dus om een aantrekkelijk openbaar gebied te maken, waar de auto zo min mogelijk een storende factor is. De parkeerplaatsen
worden daarom zoveel mogelijk in de randen van de openbare ruimteprofielen
geplaatst. De parkeerplaatsen, met of zonder auto, verstoren daarmee zo min
mogelijk het beeld van de openbare ruimte.

Woonstraten: 		
			
Trottoirs:
			

Gekozen wordt voor een elementenverharding van gebakken klinkers. Gebakken
materialen zijn duurder in aanschaf, maar hebben een langere levensduur dan
betonnen materialen en blijven mooi en behouden hun kleur. Betonnen materialen zorgen, zeker na verloop van tijd, voor een grijze uitstraling.
In andere nieuwe buurten en wijken binnen de gemeente is te zien dat kavelkopers kiezen voor een traditionele, rustieke architectuur met veelal baksteen als
basismateriaal. Gebakken bestratingsmaterialen passen hier heel goed bij.
De traditionele roodbruine kleur heeft hierbij de voorkeur. Is de steen te rood,
dan eist de bestrating te veel de aandacht op en steekt het schel af tegen het
groen van hagen en gras. Ingetogenheid staat voorop.

gebakken klinkers, rood-bruin genuanceerd, dikformaat,
keperverband
gebakken klinkers, rood-bruin genuanceerd, dikformaat,
halfsteensverband

Trottoirbanden:		

beton (hardsteenkleur)

Wandel-/fietspad:

gelijk aan trottoirs

Lichtmasten:		

Stela Square (LED) van Indal op 5 m1 paal

Bomen in groen:

Quercus Robur (Zomereik)

Bomenrij oostkant:

Quercus Robur (Zomereik)		

Bomen langs straat:

Cornus Kousa (Kornoelje), Malus Floribunda

			

(Prachtappel), Cornus Florida ‘Rubra’ (Rode Kornoelje)

			

Davidia Involucrata (Vaantjesboom)		

Blokhagen in straat:

Carpinus Betulus (Haagbeuk)

Hagen (erfafscheiding): Fagus Sylvatica (Beuk) of Carpinus Betulus (Haagbeuk)

Rijbanen, trottoirs en parkeervakken worden met dezelfde steenformaat (dikformaat) en steenkleur bestraat, het verband verschilt. De rijbaan wordt opgesloten
met een trottoirband. Ter plaatse van een inrit ligt een verlaagde trottoirband.
Inritten zijn maximaal 4 meter breed.
De twee grote wadi’s (noordzuid) worden gekruist door de ontsluitingsstraat in
het midden van het plan. De lengterichting (noordzuid) is overheersend in het
plan. Voor de ruimtelijke continuïteit van de wadistructuur is het belangrijk om
deze oversteek zichtbaar te maken met een kleine brug. Wel kan de overspanning worden geminimaliseerd. Aandachtspunt is dat de gekozen constructie
slechts beperkt geluid produceert bij het overrijden.
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links: De twee grote
wadi’s worden gekruist
door de ontsluitingsstraat
in het midden van het
plan. Voor de ruimtelijke
continuïteit is het belangrijk om deze oversteek
zichtbaar te maken met
een kleine brug.
boven en rechts: Haagbeukhaag

links: Vaantjesboom

rechts: Voorbeeld van blokhaag in
straatprofiel

onder: Rode Kornoelje

rechts: Speelplek omzoomd door
hagen geeft een overzichtelijk
speelveld, ook geschikt voor heel
jonge kinderen
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Binnenveld II maakt onderdeel uit van het kampenlandschap. Voor het zichtbaar
maken hiervan en voor het verkrijgen van een aantrekkelijke overgang van kom
naar buitengebied, zijn de volgende criteria gesteld;
• Aan de oostrand van het gebied wordt een houtsingel van zomereiken
aangelegd.
• Aan de westrand wordt de bestaande houtsingel behouden en waar nodig
en mogelijk weer aangevuld.

De overgang van de kom naar het buitengebied zal op de Kapsweg
worden gemarkeerd op vergelijkbare wijze als op andere plekken waar landbouwwegen de kom in gaan van kernen binnen de
gemeente Tubbergen.
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links: Elke woning heeft een kap. Hierbij is er sprake van een
kaprichting, doordat er een noklijn is. Tentdaken missen een
richting en zijn daarom uitgesloten.

rechts: Voorgeschreven kaprichting
I. Voorbeeldkavel, grenzend aan straat
(links) en aan achterommetje (onder)
met daarbinnen het bouwvlak

links: Voorbeeld van een dakaanzicht dat kan ontstaan.
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III. Voorbeeld van bouwplan op betreffende kavel

4.

Criteria per kavel

Om de landschappelijke kaders, en daarmee de kwaliteit van de openbare ruimte, te waarborgen zijn criteria opgesteld. De regels voor de onbebouwde ruimte
hebben als doel een karakteristiek te creëren die kenmerkend is voor Tubbergen
en die de herkenbaarheid vergroten. De criteria voor de bebouwde ruimte zijn
vastgelegd in dit beeldkwaliteitplan en in het bestemmingsplan.
4.1

•

Raam-, deur- en gevelopeningen dienen samenhang te vertonen.

Materialen en kleuren
Algemeen: wanneer wordt aangesloten bij de traditionele bouwstijlen van deze
omgeving, is de kans het grootst dat een samenhangende buurt ontstaat. Dit
hoeft vernieuwing binnen de traditie niet in de weg te staan.
• Bij gebruik van baksteen hebben aardse kleuren de voorkeur. Deze zijn passend bij het landschap en de traditie. Indien men kiest voor witte muren,
moet dit worden uitgevoerd als witgekeimd metselwerk of als wit stucwerk.
Metselwerk van witte stenen is niet toegestaan.
• Alle kozijnen, ramen en deuren zijn gemaakt van hout. Indien voor een ander materiaal wordt gekozen moet tenminste dezelfde esthetische kwaliteit
worden bereikt. Ventilatieroosters zijn bij voorkeur niet zichtbaar.
• Kroonlijsten, gootlijsten en boeidelen zijn gemaakt van hout. Zichtbare
naden hierin moeten worden voorkomen.
• Indien hout wordt gelakt, hebben gedekte kleuren de voorkeur. Felle kleuren doen vaak schreeuwerig en goedkoop aan, zijn zeer smaakgebonden en
zijn daarom niet toegestaan.
• Als garagedeuren worden alleen houten openslaande garagedeuren toegestaan of oplossingen met een vergelijkbare esthetische kwaliteit.

Kavelindeling en architectuur

Ligging en kavelindeling
• Het hoofdgebouw is geheel geplaatst in de rooilijn (zie bestemmingsplan).
• De bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte.
• Twee opstelplaatsen voor auto’s dienen onderdeel te zijn van het ontwerp.
Bij sociale woningbouw geldt dat er minstens een opstelplaats per woning
dient te zijn op eigen terrein en waar mogelijk twee.
• In de westelijke en oostelijke bebouwingsstrook van het stedenbouwkundig
plan liggen de garages en opritten steeds aan de noordkant van het hoofdgebouw.
• Eventuele entreehekken mogen niet breder zijn dan de inrit, en hebben een
maximale hoogte van 1 meter.
Massa en compositie
• Het hoofdgebouw bestaat uit een of twee lagen met een kap (zie bestemmingsplan); aanbouwen hebben bij voorkeur een kap,
• De kaphelling bedraagt minimaal 40° en maximaal 60°.
• De nokrichting is vastgelegd in het kaartje op bladzijde hiernaast. De vastgelegde nokrichting zorgt voor ruimtelijke samenhang binnen de buurt en
zorgt er bovendien voor dat een van de dakvlakken een zo optimaal mogelijke richting heeft om zonne-energie op te vangen.
• De hoofdmassa en het kappensilhouet vertonen samenhang.
• De hoofdvorm is helder en eenvoudig en blijft ook na aanpassingen duidelijk herkenbaar.
• Aanbouwen zijn ondergeschikt, maar maken deel uit van de totaalcompositie van het gebouw.
• Aanbouwen en bijgebouwen liggen minimaal 4,0 meter achter de voorgevel.
• Blinde gevels aan de zijde van de openbare ruimte zijn niet gewenst. Hoekpanden hebben derhalve twee representatieve gevels.

Een garagedeur lijkt een klein detail te zijn,
maar kan desondanks de kwaliteit van het
geheel omlaag halen

15

In deze streek is er gelukkig veel aandacht
voor detail, dus ook voor de kwaliteit van
garagedeuren.

Zijerfgrenzen en achtererfgrenzen
laten zich uitstekend als hagen uitvoeren. Er ontstaat zo een groene
‘ommuring’ van de tuin.

Door hagen op de erfgrenzen als samenbindend element in te zetten, kan een grote
variatie aan architectuur toch tot een samenhangend straatbeeld leiden.
Als haag rond de particuliere kavels kan men kiezen voor haagbeuk of beuk.
De beuk houdt gedurende de winter zijn bladeren vast (rechts)
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4.2
•
•
•

Erfafscheidingen
Aan de voor-, zij- en achterzijde van een kavel worden beukenhagen aangeplant. Hiermee wordt de begrenzing van de kavels vastgelegd. Aan de
voorzijde is de haag maximaal 1,0 meter hoog.
Tussen de kavels onderling wordt eenzelfde haag aangebracht. Tot 8,0 meter achter de kavelvoorgrens moet deze haag op 1,0 meter hoogte worden
gehouden en daarachter heeft de haag een maximale hoogte van 2,0 meter.
De bewoners bepalen waar de formele entree van een kavel komt. De entree vormt een onderbreking van de haag. Deze onderbreking is maximaal 4
meter breed.

17

rechts: Voorbeelden van afvoer-, opslag- en gebruiksmogelijkheden van regenwater in
privetuinen.

links: Voorbeelden van opvang-,
afvoer-, en infiltratiemogelijkheden regenwater in openbaar
gebied.
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5.

Waterhuishouding

In Binnenveld II speelt water een belangrijke rol. De gemeente en het waterschap zijn overeengekomen over te gaan tot volledige afkoppeling van het
regenwater van het riool. Het regenwater wordt dus niet via het riool afgevoerd,
maar wordt opgevangen in het gebied zelf. Regenwater dat op de daken valt
wordt via goten en regenpijpen en via de tuinen en straten naar de wadi’s geleid. Ook het regenwater dat op privé en openbare verharding valt, wordt naar
de wadi’s geleid. Hier zijgt het water de bodem in. Bij een te grote aanvoer, bij
zeer hevige en / of langdurige regenbuien, wordt het overtollige water naar het
oppervlaktewater geleid.
Dit verkleint niet alleen de druk op het rioolnetwerk en de zuiveringsinstallatie,
maar laat ook het regenwater op de plek waar het valt. Daar kan het geleidelijk
in de bodem infiltreren. In Binnenveld II worden de hemelwaterafvoeren dus
niet op het riool aangesloten. De regenopvang dient op het eigen erf te worden
verzorgd met bijvoorbeeld grindkoffers, een tuinmoerasje of –vijver en / of het
water (bovengronds) afvoeren naar de weg of de wadi’s. Het water kan worden
opgevangen in een regenton of waterbassin om het in droge periodes te kunnen benutten als sproeiwater.
•

Daken, goten, regenpijpen en alle andere materialen waarmee het regenwater in contact komt, mogen geen vervuiling van het regenwater veroorzaken. Hierop moet dus worden gelet bij het maken van een bouwplan. Ook
chemische resten, schoonmaakmiddelen, etc. zijn een bedreiging voor een
gezonde waterkwaliteit. Bewoners hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid.
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Voor het benutten van passieve zonne-energie kan een
serre als aanbouw aan het huis worden geplaatst.

Een serre kan echter ook integraal onderdeel zijn van het
woningontwerp.

Op enkele plaatsen in Nederland is al met succes geëxperimenteerd met zogenaamde ‘kaswoningen’.

Als men bij het ontwerp van de woning geen rekening houdt
met de plaatseng van PV-panelen dan is de kans groot dat
het dakvlak uiteindelijk een rommelig geheel wordt.

Het is ook mogelijk in het ontwerp te anticiperen
op eventuele plaatsing van PV-panelen.

Het is ook mogelijk dakbedekking met geïntegreerde
PV-cellen te kiezen.
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6.

Energie

6.1 Passieve zonne-energie

•

Belangrijk in de reductie van energie voor verwarming zijn isolatie en gebruik
maken van passieve zonne-energie. Hierbij valt te denken aan het oriënteren
van leefruimtes zoals woonkamer en keuken.

•

Dit heeft grote consequenties voor de woningplattegrond en kan nauwelijks
worden veranderd nadat de woning eenmaal is gerealiseerd. Wel kan in een
later stadium een serre worden aangebouwd, maar ook hierbij moet al in de
ontwerpfase worden nagedacht wat hiervoor de meest wenselijke plek is. Zowel
gedacht vanuit het wonen zelf, als gedacht vanuit het rendement voor de verwarming van de woning.
Serres kunnen ook reeds bij aanvang worden gerealiseerd of zelfs in het ontwerp worden geintegreerd.
•

Plaats garages, bergingen en traphuizen indien mogelijk zoveel mogelijk
aan de noordkant van het bouwvolume, zodat deze de benutting van passieve zonne-energie niet belemmeren.

6.2 Actieve zonne-energie
Voor de opwekking van electriciteit worden steeds vaker zonnepanelen toegepast. Voortschrijdende techniek maakt dat de opbrengst per vierkante meter
zonnepaneel steeds groter wordt en de prijs steeds lager. De verwachting is
tegelijkertijd dat electriciteit via het net steeds duurder wordt. De terugverdientijd wordt steeds korter. Zonnepanelen worden op termijn onvermijdelijk. Zelfs
indien er geen subsidie (meer) kan worden verkregen.
Zonnepanelen plaatsen op bestaande bouw leidt soms tot oplossingen die
de beeldkwaliteit geen goed doen. In het geval van Binnenveld II is sprake
van nieuwbouw. Door zonnepanelen integraal onderdeel te laten zijn van het
ontwerp van de woning worden zowel een optimale opbrengst als een goede
beeldkwaliteit bereikt.
Wellicht zullen niet alle bouwers direct tot het plaatsen van zonnepanelen
overgaan. Het is zaak hier echter in het ontwerp al wel rekening mee te houden,
waardoor rommelige dakvlakken niet nodig zijn, als na verloop van tijd toch
zonnepanelen worden geplaatst.
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Gebruik zonnepanelen die tevens als dakbedekking dienst doen. Het gehele
dakvlak op zuid bestaat zodoende uit één materiaal.
Indien dit niet lukt of niet gewenst is, creëer dan een dakvlak op zuid zonder onderbrekingen als dakramen, schoorstenen, et cetera, of plaats deze
strategisch zodat een zo groot (minimaal 36 m²) en rechthoekig mogelijk
dakvlak overblijft voor de plaatsing van zonnepanelen.

Voorbeelden van woningontwerpen waarin de regionale bouwtraditie op een goede manier
wordt opgepakt. Binnen de traditionele hoofdvorm kan hierbij ook voor een eigentijdse
detaillering en eigentijds materiaalgebruik worden gekozen.
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7.

Handhaving

Bouwplannen worden bij indiening getoetst door de welstandscommissie. De
welstandscommissie geeft een positief of negatief advies af aan B&W. B&W
volgt in de regel dit advies en verleent dus conform dit advies wel of niet de
bouwvergunning, mits de aanvraag ook voldoet aan het Bouwbesluit, het bestemmingsplan, brandveiligheidseisen, et cetera.

handhaving zal via privaatrechtelijke middelen moeten geschieden aangezien
dan sprake is van contractbreuk. Goede voorlichting over het wenselijke beeld,
over de beste wijze van onderhoud en groeisnelheid kunnen echter helpen
handhavingsgevallen te voorkomen.

De toetsingscriteria voor deze toetsing zijn vastgelegd in de gemeentelijke
welstandsnota. Dit beeldkwaliteitplan voor Binnenveld II verwoordt en verbeeldt
het welstandsbeleid in het kader van de Woningwet, ter vervanging van de welstandsnota voor dit gebied. Zodra dit beeldkwaliteitplan is vastgesteld door de
gemeenteraad wordt dit het toetsingskader voor de welstandscommissie voor
Binnenveld II.
De welstandstoets door de welstandscommissie is verplicht en vindt plaats bij
de behandeling van de bouwaanvraag. Op dat moment is het bouwplan echter
al min of meer definitief. De aanvrager zit dan niet te wachten op een negatief
welstandsadvies. Dit betekent namelijk dat er aanpassingen nodig zijn, hetgeen
leidt tot vertraging en meer werk.
Om dit te voorkomen is het aan te raden al in een vroegtijdig stadium van het
woningontwerp, dit (schets)ontwerp voor te leggen aan de welstandscommissie.
Dit wordt collegiaal overleg genoemd, omdat het een informeel overleg betreft.
Dit overleg kan echter aanwijzingen opleveren die het woningontwerp verbeteren, de verwachtingen over en weer verhelderen en op deze manier de besluitvorming stroomlijnen. Collegiaal overleg met de welstandscommissie is dus
niet verplicht, maar wordt zeer sterk aanbevolen. De opdrachtgever / ontwerper
kan voor (vroeg)tijdige feedback op het bouwplan ook gebruik maken van het
spreekuur van de secretaris van de welstandscommissie.
Uiteindelijke wordt elke definitieve bouwaanvraag formeel getoetst door de
welstandscommissie.
Handhaving van het bouwen is afdoende verankerd binnen de gemeentelijke
organisatie.
Handhaving van de voorgestelde erfafscheidingen in de vorm van hagen is hier
nog een punt van aandacht. Kopers van de kavels verplichten zich via het koopcontract hagen van de gemeente af te nemen en zorgvuldig te onderhouden.
Dit zal via een kettingbeding worden gewaarborgd voor de toekomst. Eventuele
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