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INLEIDING
Almere wil een stad zijn die gezien mag worden. Een stad met een gevarieerd stadsbeeld 
waar bewoners trots op zijn en waar bezoekers door worden geraakt en soms worden verrast. 
Almere is daarom op zoek naar de balans tussen orde en verrassing. Teveel orde wordt als saai 
ervaren, te weinig orde en samenhang als rommelig en chaotisch.

Welstandsvrij  
Het stadsbeeld van Almere zoals we dat kennen is voor een belangrijk deel ontstaan onder regie. Met 
stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en welstandstoezicht. De 
afgelopen jaren  heeft de gemeente Almere een duidelijke verschuiving aangebracht in het ruimtelijk 
beleid. Bij de stadsontwikkeling verschuift het accent van grootschalige gebiedsontwikkeling naar een 
meer organische groei. Het Almere Principle ‘Mensen maken de stad’ is daarbij het nieuwe kompas. 
De overtuiging groeit dat we meer kunnen loslaten en zodoende ruimte geven aan mensen die zelf 
de stad willen en kunnen maken. Dat in Almere de burgers en ondernemers de stad maken mag ook 
zichtbaar worden in het beeld van de woongebieden en bedrijventerreinen. Bij de ontwikkeling van 
het Homeruskwartier in Almere Poort is positieve ervaring opgedaan met welstandsvrij bouwen. Ook 
in de bestaande woongebieden en op bedrijventerreinen wordt een ontwikkeling nagestreefd waarbij 
de individuele expressie van bewoners en ondernemers nadrukkelijker het beeld gaat bepalen.

Met deze welstandsnota 2014 maakt Almere een radicale ommezwaai in het tot nu toe gevoerde 
welstandsbeleid. Almere kiest voor het uitgangspunt dat nieuwe en bestaande woongebieden en be-
drijventerreinen in principe welstandsvrij zijn. Dat in het vertrouwen dat de kwaliteit van de bebouwing 
bij de (toekomstige) bewoners in goede handen is en in de overtuiging dat het stadsbeeld van Almere 
daarmee levendiger en verrassender kan worden. 

Dit betekent overigens niet dat er niet langer gemeentelijke aandacht is voor de kwaliteit van deze ge-
bieden. De gemeente Almere heeft vanaf het eerste begin een actief beleid gevoerd om een aantrek-
kelijk en eigen stadsbeeld te ontwikkelen en zal dat blijven doen. Welstandstoezicht is slechts één van 
de instrumenten waarmee sturing op kwaliteit kan worden uitgeoefend. Zo is het bestemmingsplan 
bij uitstek de bindende publiekrechtelijke regeling tussen de gemeente en gebruiker voor wat betreft 
grondgebruik, bouwen en ruimtegebruik. Bestemmingsplannen regelen onder meer de functie en het 
ruimtebeslag (bouwhoogtes, volumes, bouwvlakken) van bouwwerken. Privaatrechtelijk zal vooral het 
kavelpaspoort een bindende juridische regeling zijn tussen gemeente en gebruiker. 

Loslaten waar het kan, sturen waar het moet

Homeruskwartier
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Welstandstoets
Maar er zijn in Almere ook gebieden die naar het gevoel ‘van ons allemaal’ zijn. Waar het aanzien van de 
stad het particuliere belang nadrukkelijk overstijgt blijft een krachtige sturing op zijn plaats. Als overheid 
is het voeren van regie noodzakelijk waar het gaat om het bewaken van het gemeenschappelijke belang. 
Gebieden zoals het groenblauwe raamwerk, de centrumgebieden en de hoofdwegen, die in belangrijke 
mate de identiteit en het gezicht van Almere bepalen. Hier is de behoefte aanwezig om wel te blijven 
sturen op het behoud en verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de collectieve ruimte van de stad. 
Onder het motto ‘loslaten waar het kan, sturen waar het moet’ brengen we met deze Welstandsnota 
2014 een nieuwe balans aan in het welstandsbeleid. We doen daarmee recht aan het Almere Principle 
‘Mensen maken de stad’, maar gaan ook respectvol om met het beeld van de collectieve ruimte van alle 
Almeerders. 

De verplichte welstandstoets blijft gehandhaafd voor de volgende gebieden en thema’s:

Het groenblauwe raamwerk
Het landschap in Almere vormt het groenblauwe raamwerk waarin de stadsdelen gevat zijn. Voor dit 
groenblauwe raamwerk geldt een restrictief bouwbeleid: alleen gebouwen die een positieve bijdrage 
leveren aan  het functioneren van het groenblauwe raamwerk zijn welkom. In de nota ‘Kleur aan groen’ 
(2013) is dit beleid vastgelegd en uitgewerkt.

De hoofdinfrastructuur
Het stelsel van hoofdwegen, spoorlijnen en vaarten vormt het raamwerk waarlangs mensen zich door 
Almere voortbewegen. Het betreft zowel het aanzien van de gebouwde bestandsdelen van deze hoofd-
infrastructuur zoals bruggen, viaducten en geluidschermen als de beeldbepalende elementen van de 
bebouwing langs de hoofdinfrastructuur die het stadsbeeld mede bepalen blijven welstandsplichtig1 .  

De centrumgebieden
De bebouwing in de centra van de kernen Almere-Stad, Almere-Haven en Almere-Buiten bepaalt in 
belangrijke mate het beeld van deze gebieden, die als voorzieningencentra en ontmoetingsgebieden 
van collectief belang zijn. Het ligt in de reden om na ontwikkeling ook toekomstige centra van nieuwe 
stadsdelen aan te wijzen als welstandsgebied.

Bijzondere gebieden
Een aantal gebieden is van bijzondere betekenis voor het stadsbeeld van Almere. Zij verdienen om die 
reden extra bescherming. Het gaat dan o.a. om de Bouwrai-gebieden en de prijsvraaggebieden de 
Fantasie, de Realiteit en de Eenvoud.

Reclame
Met het aanbrengen van reclameborden in de openbare ruimte en aan gebouwen zijn grote financiële 
belangen gemoeid. Het risico van wildgroei bij het vrijlaten van reclame in de openbare ruimte is groot. 
Beperking is noodzakelijk, om te voorkomen dat de architectuur geheel ondergeschikt wordt aan re-
clame. Een regulerend beleid beschermt bovendien winkels en bedrijven met een kwaliteitsuitstraling. 
1 Aan de hoofdinfrastructuur grenzende (her)ontwikkelprojecten, dat wil zeggen (her)ontwikkelprojecten op de eerste bouwkavel liggend aan de hoofdinfrastructuur, waarbij de van het (her)
ontwikkelproject deel uitmakende bebouwing een verticaal geprojecteerd oppervlak heeft van minimaal 1000 m2 of een bouwhoogte van minimaal 20 meter 

groenblauwe raamwerk

hoofdinfrastructuur

centrumgebieden

bijzondere gebieden

reclame
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groenblauwe raamwerk
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Kwaliteitsteams
Vanuit de behoefte om meer integraal en in een vroegtijdig stadium te kunnen adviseren, is al een 
flink aantal jaren ervaring opgedaan met begeleiding van de planvorming van de nieuwe uitleg-
gebieden door een kwaliteitsteam2. De planvorming voor onder meer Olympiakwartier, Plan Duin 
en Nobelhorst komt nu al op deze wijze tot stand. Indien de wens bestaat in  grotere (her)ontwik-
kelingsgebieden te blijven sturen op de ruimtelijke kwaliteit, heeft de gemeente de mogelijkheid een 
kwaliteitsteam in te stellen. Kwaliteitsteams kunnen voor elk gebied worden ingesteld waar daar naar 
de mening van het bestuur aanleiding voor is. Ook kunnen ze worden opgeheven wanneer wordt 
geconcludeerd dat de taak is volbracht. De slagvaardigheid en effectiviteit van kwaliteitsteams wordt 
sterk vergroot door de volgende uitgangspunten in acht te nemen:

• Kwaliteitsteams kunnen gedurende het gehele ontwikkelproces gevraagd en ongevraagd 
adviseren over het gemeentelijk planningsinstrumentarium en, indien overeengekomen tussen 
gemeente en marktpartij, over concrete bouwplannen;

• Kwaliteitsteams worden aangesteld door het College van B&W op voordracht van de wethouder 
Ruimte, wonen en wijken;

• Het collegebesluit bevat de uitgangspunten op basis waarvan het kwaliteitsteam zal adviseren;
• Het college heeft daarnaast de mogelijkheid voor grotere ontwikkelgebieden een kwaliteitsplan 

op te stellen. Kwaliteitsplannen worden door B&W vastgesteld en via de voorhangprocedure 
wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd;

• Bij het aanstellingsbesluit bepaalt het College tevens de zittingsperiode van de leden van het 
kwaliteitsteam. Het is raadzaam het functioneren met enige regelmaat te evalueren en eventu-
ele opvolging van leden gespreid in de tijd te doen, om de continuïteit en kennisopbouw in het 
team te waarborgen;

• De kracht van de overtuiging is een belangrijk middel. Bij de samenstelling van de teams wordt 
dan ook veel waarde gehecht aan deskundigheid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, 
onafhankelijkheid en het gezag van de leden. De exacte samenstelling wordt zo goed mogelijk 
toegespitst op de specifieke opgave en de omvang van het gebied waarover het team adviseert;

• Bij voorkeur leggen ontwikkelende partijen bij aanvang van een project contractueel vast, dat zij 
de uitspraken van een kwaliteitsteam als bindend accepteren;

• In (her)ontwikkelingsovereenkomsten met ontwikkelende partijen wordt het mandaat van het 
kwaliteitsteam vastgelegd, de basis waarop wordt geadviseerd en de wijze waarop wordt omge-
gaan met de beoordeling;

• In prestatieafspraken met corporaties worden afspraken vastgelegd over het instellen en funge-
ren van kwaliteitsteams bij omvangrijke herontwikkelingsprojecten;

• Een kwaliteitsteam is een onafhankelijk orgaan, waarvan de leden ongebonden kunnen advise-
ren;

• Een kwaliteitsteam legt verantwoording af aan het college.

2 Een kwaliteitsteam kan ook uit 1 persoon bestaan (supervisor).

Overgangsbepaling
Kwaliteitsteams die reeds actief zijn in een (her -) 
ontwikkelgebied opereren op basis van overeen-
komsten.

Deze overeenkomsten blijven van kracht op het 
moment dat het nieuwe welstandsbeleid in werking 
treedt.   



Partiële herziening
Zodra er sprake is van een transformatie en verandering van welstandsbeleid 
in een gebied dient de raad hierover een besluit te nemen. Veranderingen 
worden door middel van partiële herzieningen van het welstandsbeleid ge-
regeld. 

Experiment Bewonerswelstand
Om meer ruimte te geven aan specifieke wensen van bewoners en onder-
nemers van Almere kan het zogeheten bewonerswelstand worden ingesteld. 
Wanneer 2/3 meerderheid in een gebied* aangeeft dat welstandstoetsing ge-
wenst is kan dit worden ingevoerd. Het initiatief voor het instellen van bewo-
nerswelstand ligt bij de bewoners/ondernemers van het gebied. Bij bewoners-
welstand is een gebied niet meer welstandsvrij. Bewoners bepalen bij wijze 
van experiment criteria waaraan de welstandscommissie toetst.

* ter beoordeling aan de gemeente



Iconen
Almere telt niet alleen bijzondere gebieden. In de korte geschiedenis 
van de stad is inmiddels ook een respectabel aantal betekenisvolle 
bouwwerken gerealiseerd. Voorbeelden daarvan zijn de het 
poldergemaal Blocq van Kuffeler, het Kasteel en stadslandgoed 
De Kemphaan. Veel van die bouwwerken zijn gelegen in een 
welstandsgebied (met name in het groenblauwe raamwerk). Voor 
objecten in die welstandsgebieden gelden de voor het betreffende 
gebied in deze nota beschreven welstandscriteria.

icoon van Almere, het kasteel [foto: Alex Verweij]



Website
Bouwverordening Almere 2012

Website
Bestemmingsplannen Landelijk
Bestemminsplannen Gemeentelijk

Website
Bouwbesluit

Website
Vergunningvrij bouwen
Vergunningencheck

Website
Onderstaande links geven meer achtergrondinformatie 
over het onderwerp. Leest u dit in drukwerk? 
ga naar rijksoverheid.nl

8welstandsnota 2014

1. Juridische basis voor welstandsbeleid

De Woningwet schrijft voor dat wanneer gemeenten welstandstoezicht willen uitoefenen, de 
gemeenteraad een welstandsnota moet vaststellen waarin zo concreet mogelijk welstandscri-
teria zijn opgenomen. Het niet voldoen aan redelijke eisen van welstand is een zelfstandige 
weigeringgrond voor een omgevingsvergunning voor het bouwen. De verantwoordelijkheid 
voor de afgifte van de omgevingsvergunning ligt bij het bevoegd gezag. In dit hoofdstuk  staan 
de meest actuele juridische aspecten rondom het welstandsbeleid. Voor meer informatie over 
flankerend beleid wordt naar de betreffende sites en beleidsdocumenten doorverwezen. 

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is een bindende juridische regeling tussen de gemeente en de burger / 
gebruiker voor wat betreft grondgebruik, bouwen en ruimtegebruik. Het is mogelijk in een bestem-
mingsplan regels of richtlijnen voor een bepaalde stedenbouwkundige opzet op te nemen.
Bestemmingsplannen regelen onder meer de functie en het ruimtebeslag (bouwhoogtes, volumes, 
bouwvlakken) van bouwwerken. De architectonische vormgeving van bouwwerken valt buiten de 
reikwijdte van bestemmingsplannen en wordt exclusief door de welstandsnota geregeld. Wat door 
het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, kan niet door welstandscriteria worden tegengehou-
den. Indien de toepassing van welstandscriteria leidt tot strijd met het bestemmingsplan dan blijven 
die welstandscriteria buiten beschouwing. Andersom kan een positieve welstandsbeoordeling geen 
strijdigheid met bestemmingsplan opheffen. Meer weten? Zie de Woningwet art 12.

Bouwverordening
Artikel 8 van de Woningwet schrijft voor dat de gemeenteraad een bouwverordening vaststelt met 
voorschriften betreffende de samenstelling, inrichting en werkwijze van de welstandscommissie. Arti-
kel 9.6 van deze Bouwverordening gaat in op de mogelijkheid die de welstandscommissie heeft om 
deskundigen, bijvoorbeeld stedenbouwkundigen of leden van Kwaliteitsteams van een gebied, uit te 
nodigen voor een toelichting ten behoeve van het welstandsadvies. 

Bouwbesluit 
Voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. 

Vergunningvrij bouwen
Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) per 1 
oktober 2010 zijn de mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen uitgebreid. Het gaat dan in het 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Almere/256273/256273_1.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.almere.nl/ruimtelijkeplanneninprocedure
www.bouwbesluitonline.nl
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/checken-of-vergunning-nodig-is-voor-ver-bouwen/vergunningvrij-bouwen-en-verbouwen
https://www.omgevingsloket.nl/Particulier/particulier/home/De-stappen%3Finit%3Dtrue%23/home/De-stappen/VergunningcheckParticulier


Hardheidsclausule (in het kort)
In uitzonderlijke gevallen kunnen de criteria 
ontoereikend zijn. B&W kunnen dan op advies van 
de welstandscommissie van de criteria afwijken. 
Er moet dan wel sprake zijn van een bijzondere 
situatie en een bijzondere kwaliteit die de afwijking 
rechtvaardigen. 

Vooroverleg
Naast het formele adviesverzoek bestaat de 
mogelijkheid om vrijwillig een bouwvoornemen 
in vooroverleg met de commissie te bespreken. 
Op deze manier kan in een vroegtijdig stadium 
duidelijkheid verschaft worden over de vraag of het 
uit te werken bouwplan zal kunnen gaan voldoen aan 
redelijke eisen van welstand. Aan het vooroverleg 
is geen rechtsgevolg verbonden. Dat ontstaat pas 
wanneer formeel  de omgevingsvergunning wordt 
aangevraagd. 
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bijzonder om een bijbehorend bouwwerk in het achtererfgebied bij hoofdgebouwen. Mits deze bijbe-
horende bouwwerken op de grond staan en niet hoger zijn dan 5 meter, geldt bijna altijd dat voor het 
bouwen geen omgevingsvergunning nodig is. In sommige gevallen moet het bouwwerk wel voldoen 
aan het bestemmingsplan. Als in die gevallen het te bouwen bouwwerk niet daarbinnen past, dan is 
een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan vereist.

Redelijke eisen van welstand
Bij het toepassen van de criteria in deze welstandsnota geldt dat een bouwwerk moet voldoen aan re-
delijke eisen van welstand.  De welstandscommissie beoordeelt of het bouwplan voldoet aan de criteria 
en daarmee aan redelijke eisen van welstand. Zij kan haar advies uitbreiden met suggesties om het 
bouwplan te verbeteren. Dit is echter niet het primaire doel van het welstandstoezicht. De uiteindelijke 
toets is niet bedoeld om de beeldkwaliteit van bouwplannen te verheffen. Beschreven in “Woningwet 
Bouwen onder de Wabo” van Drs. J. in ’t Hout en Mr. Ing. B. Rademaker. 

Kan bepaling
Sinds 1 maart 2013 bestaat de mogelijkheid om bouwplannen ambthalve te laten toetsen. Welstands-
crtieria voor reclame zijn in de vorm van sneltoetscriteria geformuleerd. Zie hoofdstuk 4. 

Negatief welstandsadvies
De welstandscommissie kan een negatief advies uitbrengen. Het bevoegd gezag is niet verplicht een 
omgevingsvergunning te weigeren bij een negatief welstandsadvies. Volgens de Wabo bestaat de 
mogelijkheid om toch tot vergunningverlening over te gaan indien het bevoegd gezag van oordeel is 
dat er daartoe andere redenen zijn, bijvoorbeeld van economische of maatschappelijke aard, zie artikel 
2.10, eerste lid, onder d van de Wabo. Deze afwijking moet in de beslissing op de aanvraag om de 
omgevingsvergunning voor het bouwen worden gemotiveerd.

Hardheidsclausule
Het primaire doel van de welstandsnota is, zo helder mogelijk, van tevoren duidelijk maken welke crite-
ria bij het welstandstoezicht van toepassing zijn. Deze vastlegging vooraf houdt het gevaar in dat ver-
starring optreedt en dat nieuwe ontwikkelingen niet tot stand kunnen komen. Er kunnen zich bijzondere 
situaties voordoen waarbij de beoordeling van een bouwplan op grond van de criteria zou leiden tot 
een onjuiste advisering. Om dit te voorkomen bestaat de hardheidsclausule. In de praktijk betekent dit 
dat het betreffende bouwplan op grond van de algemene criteria (hoofdstuk 5) door de welstandscom-
missie kan worden beoordeeld. In uitzonderlijke gevallen kunnen de criteria ontoereikend zijn. B&W 
kunnen dan op advies van de welstandscommissie van de criteria afwijken. Er moet dan wel sprake zijn 
van een bijzondere situatie en een bijzondere kwaliteit die de afwijking rechtvaardigen.
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Excessenregeling 
Volgens de Woningwet kan het bevoegd gezag de eigenaar van een bouwwerk dat “in ernstige mate 
in strijd is met redelijke eisen van welstand” aanschrijven om die strijdigheid op te heffen. Dit repressief 
toezicht geldt voor alle bestaande gebouwen en bouwwerken, ook alle bestaande bouwwerken en 
reclames waarvoor geen omgevingsvergunning hoeft te worden aangevraagd. De excessenregeling 
heeft niet alleen betrekking op de gevolgen van bouwen, maar meer in het algemeen op het uiterlijk 
van een bouwwerk, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikke-
ling daarvan. Ook de enkele wijziging van het uiterlijk van een bouwwerk door bijvoorbeeld het wijzi-
gen van de kleurstelling door het over te schilderen, kan betekenen dat het uiterlijk van dat bouwwerk 
in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand. 

In welstandsvrije gebieden is de excessenregeling het enige instrument om bouwwerken die in 
ernstige mate ontsierend zijn voor de omgeving te laten aanpassen. Tegen het oprichten van vergun-
ningplichtige bouwwerken kan handhaven op grond van deze regeling echter niet plaatsvinden. Bij 
ernstige strijdigheid met redelijke eisen van welstand is sprake van een exces: een buitensporigheid 
in het uiterlijk die ook voor niet-deskundigen evident is. Het gaat hierbij dus om zaken waaraan een 
groot deel van de mensen zich ergert. 

De criteria ter beoordeling van een exces zijn:
• het bouwwerk (of deel daarvan) sluit zich visueel geheel of grotendeels af voor zijn omgeving;
• architectonische kenmerken en/of herkenbaarheid van het bouwwerk of bouwwerken worden 

ontkend of vernietigd;
• ernstig verval van bouwwerken; 
• armoedig materiaalgebruik, of toepassing van materiaal dat, ofschoon niet armoedig van aard, 

zich in een zodanige staat bevindt, of waarvan delen ontbreken, dat de visuele kwaliteit van het 
bouwwerk wordt verstoord; 

• toepassing van materialen voor een doel waarvoor ze naar hun aard of op grond van de wijze 
waarop ze zijn geconstrueerd niet zijn bestemd; 

• toepassing van kleuren welke geheel van de omgeving afwijken of op een wijze waardoor het 
bouwwerk teveel van de omgeving gaat afwijken;

• reclame die ernstige hinder veroorzaakt: storende afbeeldingen; objecten langs de weg; knippe-
rende verlichting, reclame die de oriëntatie verstoren. 

De excessenregeling is gericht op het uiterlijk en is niet bedoeld om de plaatsing van het bouwwerk 
tegen te gaan. De regeling gaat niet alleen over de voorkant van bouwwerken maar ook over de ach-
terkant. De excessenregeling geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente, dus ook voor ge-
bieden die volgens deze welstandsnota welstandsvrij zijn. Dat moet, sinds de wijzingen per 1 januari 
2003 van de Woningwet, bij het vaststellen van welstandsvrije gebieden uitdrukkelijk worden bepaald.
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De Welstandskaart laat zien in welke gebieden het welstandsbeleid van toepassing is. Het wel-
standsbeleid is hoofdzakelijk gebiedsgericht opgezet. De welstandskaart geeft met een kleur de 
verschillende deelgebieden aan waar een specifiek welstandsbeleid van toepassing is. Van de in 
de legenda benoemde deelgebieden wordt in de hierna volgende hoofdstukken aangegeven 
op basis van welke criteria welstandstoezicht wordt uitgeoefend. De gebieden die op de kaart 
niet met een kleur zijn aangegeven vallen in principe buiten het welstandsbeleid en zijn daar-
mee welstandsvrij. Uitzonderingen daarop zijn het reclamebeleid, dat voor geheel Almere van 
toepassing is (zie hoofdstuk 4) en de excessenregeling (zie hoofdstuk 1). 

Wanneer een gebied welstandsvrij is wil dat niet zeggen dat er geen regie is. Voor de omvangrijkere 
(her)ontwikkelingsgebieden kan supervisie door kwaliteitsteams aanwezig zijn (zie inleiding).

Het kan voorkomen dat bouwplannen vallen onder twee (of meer) regimes. In dat geval gelden de 
betreffende twee (of meer) regimes. Bijvoorbeeld ontwikkellocaties langs de hoofdinfrastructuur die 
tevens in het groenblauwe raamwerk zijn gelegen moeten zowel voldoen aan de criteria voor de 
hoofdinfrastructuur als aan die voor groenblauwe raamwerk.  

2. Welstandskaart
       overzicht welstandsvrij en welstand



LEGENDA
 

welstand

groenblauw raamwerk

hoofdinfrastructuur 1

centra

bijzondere gebieden 

   

   welstandsvrij 2

woonwerkgebieden / bedrijventerreinen
/ (her-)ontwikkelgebieden

WELSTANDSKAART
2014

1 Langs de hoofdinfrastructuur geldt de volgende uitzondering op 
welstandsvrij:
Aan de hoofdinfrastructuur grenzende (her)ontwikkelprojecten, 
dat wil zeggen (her)ontwikkelprojecten op de eerste bouwkavel 
liggend aan de hoofdinfrastructuur, waarbij de van het 
(her)ontwikkelproject deel uitmakende bebouwing een verticaal 
geprojecteerd oppervlak heeft van minimaal 1000 m2 of een 
bouwhoogte van minimaal 20 meter (zie blz15).

2  Welstandsvrij met uitzondering van reclame (Hoofdstuk 4). Er 
geldt hier wel een excessenregeling (Hoofdstuk 1).

ALGEMEEN

LEGENDA
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ALGEMEEN

Het groenblauwe raamwerk
Geïnspireerd door het Garden City Model van de Engelse stedenbouwkundige Ebenezer Ho-
ward (1850 – 1928) ontwikkelden de ontwerpers van Almere een meerkernige stad waarin de 
stedelijke kernen worden omgeven door royale landschappelijke gebieden. Daardoor is Almere 
opvallend groen met bossen, parken, plassen en plantsoenen. Het totale groenareaal in Almere 
bestaat uit het groenblauwe raamwerk tussen de wijken en het groen dat aanwezig is in de 
verschillende wijken. 

Het groenblauwe raamwerk biedt ruimte voor natuur, recreatie en verdere stedelijke ontwikke-
ling. Prioriteit heeft het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden van het groenblauwe raamwerk. 
Daartoe kunnen nieuwe programma’s aan het raamwerk worden toegevoegd. De rijkdom aan groen 
en water biedt de mogelijkheid om het landschap meer dan voorheen productief te maken. Bijvoor-
beeld voor productie van voedsel en energieproductie voor de stad. Hiermee krijgt het landschap, 
naast haar betekenis voor recreatie en natuur, een extra maatschappelijke betekenis. Iconen polder-
gemaal Blocq van Kuffeler, Het Kasteel en stadslandgoed De Kemphaan zijn gelegen in het groen-
blauwe raamwerk. 

Beoordelingscriteria voor het groenblauwe raamwerk.
Bouwwerken en gebouwen in het groenblauwe raamwerk voldoen aan redelijke eisen van welstand 
indien: 
• plaatsing en uiterlijk is afgestemd op het bestaande beeld in de directe omgeving of de te 

verwachten ontwikkeling daarvan. Dat heeft betrekking op zowel de architectonische kenmer-
ken (maat, schaal, kleur en materiaalgbruik) als op de openbare omgeving van wegen, groen en 
water;

• sprake is van een (nieuwe) evenwichtige hoofdvorm en samenhang met de (bestaande) detail-
lering, kleur- en materiaalgebruik dan wel daar een helder contrast mee vormen;

• de ontwikkeling ruimtelijk en functioneel is georiënteerd op haar omgeving; alzijdig vormgege-
ven en in samenhang met de omgeving;

• de continuïteit van het raamwerk gewaarborgd blijft en het initiatief de identiteit van het gebied 
versterkt;

• ingrepen aan de iconen recht doen aan gebouwen, wat betreft karakteristiek, samenhang en on-
derlinge relatie, hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.

Van toepassing is de hardheidsclausule (zie hoofdstuk 1).
Van toepassing is het reclamebeleid (zie hoofdstuk 4).
Voor zover van toepassing gelden tevens de criteria voor de hoofdinfrastructuur.

3. Welstandscriteria 

Lumièrepark

Blocq van kuffeler

De Kemphaan in het groenblauwe raamwerk
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De hoofdinfrastructuur 
De hoofdinfrastructuur is rood weergegeven op de Welstandskaart. De hoofdinfrastructuur 
in Almere bestaat uit snelwegen (A6, A27) , de provinciale wegen Hogering, Tussenring, Bui-
tenring en Waterlandseweg, het spoor, de dreven. Kenmerkend voor deze structuren zijn hun 
doorgaande karakter, herkenbaarheid en publieke functie. De dijk is de belangrijke beelddrager 
van de polder. Bepalend voor de kwaliteit is het gegeven dat de dijk een grootschalig continu 
landschapselement is op het niveau van de polder als geheel. De Hoge Vaart en de Lage Vaart 
zijn onderdeel van de hoofdinfrastructuur. Ze zijn in blauw weergegeven op de Welstandskaart.

De hoofdinfrastructuur is hoogwaardig en alle bouwwerken en gebouwen die direct gekoppeld zijn 
aan deze hoofdinfrastructuur dienen daarom ook van hoogwaardige kwaliteit te zijn. Dit zijn gema-
len, bruggen, geluidswallen, overkluizende landschappen, kortom alle gebouwen en bouwwerken 
waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen vereist is.

Beoordelingscriteria voor hoofdinfrastructuur
Aan de hoofdinfrastructuur gekoppelde bouwwerken voldoen aan redelijke eisen van welstand 
indien: 
• plaatsing en uiterlijk is afgestemd op het bestaande beeld in de directe omgeving of de te 

verwachten ontwikkeling. Dat heeft betrekking op zowel de architectonische kenmerken (maat, 
schaal, kleur en materiaalgebruik) als op de openbare omgeving van wegen, groen en water1; 

• sprake is van een (nieuwe) evenwichtige hoofdvorm en samenhang met de (bestaande) detail-
lering, kleur en materiaalgebruik dan wel daar een helder contrast mee vormen;

• ontwerp en detaillering van toevoegingen en aanpassingen aan de hoofdinfrastructuur hoog-
waardig en duurzaam zijn;

• met betrekking tot de dijk van Almere deze de continuiteit van het landschap en het karakter 
van de dijk als continu en dominant element versterken en deze het karakter hebben van een 
incident ten opzichte van de grote schaal van het landschap;

• zijwanden van onderdoorgangen wijkend vormgegeven zijn.

Van toepassing is de hardheidsclausule (zie hoofdstuk 1).
Van toepassing is het reclamebeleid (zie hoofdstuk 4). 

1 dit betekent onder meer dat, wanneer bouwwerken onderdeel uitmaken van een doorgaand tracé, deze in samenhang worden beoordeeld.

Judy Garlandbrug

Hogering
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Beoordelingscriteria voor (her)ontwikkelprojecten langs hoofdinfrastructuur

Aan de hoofdinfrastructuur grenzende (her)ontwikkelprojecten, dat wil zeggen (her)ontwikkelprojec-
ten op de eerste bouwkavel liggend aan de hoofdinfrastructuur, waarbij de van het (her)ontwikkel-
project deel uitmakende bebouwing een verticaal geprojecteerd oppervlak heeft van minimaal 1000 
m2 of een bouwhoogte van minimaal 20 meter, voldoen aan redelijke eisen van welstand indien:
• plaatsing en uiterlijk is afgestemd op het bestaande beeld in de directe omgeving of de te 

verwachten ontwikkeling daarvan. Dat heeft betrekking op zowel de architectonische kenmerken 
(maat, schaal, kleur en materiaalgebruik) als op de openbare omgeving van wegen, groen en 
water;

• sprake is van een (nieuwe) evenwichtige hoofdvorm en samenhang met de (bestaande) detail-
lering, kleur- en materiaalgebruik dan wel daar een helder contrast mee vormen;

• het representatieve deel zich keert naar de weg / openbare ruimte, en de zijgevel, indien zicht-
baar vanuit de openbare ruimte wordt behandeld als een representatieve gevel;

• aan- en uitbouwen en overkappingen en bijgebouwen in de directe nabijheid van het hoofdge-
bouw in vormgeving en materialisering afgestemd zijn op het hoofdgebouw;

• erfafscheidingen een integraal onderdeel vormen van het bouwwerk.

Van toepassing is de hardheidsclausule (zie hoofdstuk 1).
Van toepassing is het reclamebeleid (zie hoofdstuk 4). 

ontwikkelproject Tuinderswerf

herontwikkelproject Almeerplant



16welstandsnota 2014

De Centrumgebieden
De centrumgebieden zijn roze weergegeven op de Welstandskaart. De centrumgebieden in 
Almere zijn ontstaan als logisch gevolg van de stedenbouwkundige opzet met meerdere ker-
nen. De centrumgebieden zijn ontworpen en doorontwikkelde gebieden met een geheel eigen 
identiteit. De grote overeenkomst tussen de centra vormt de concentratie van functies. 

Almere Haven centrum (start bouw in 1975), gelegen aan het Gooimeer, is het eerste centrum. 
De identiteit berust op historische kenmerken uit Amsterdam en omgeving, grachten en grachten-
panden, haven en jachthaven. Het centrum van Almere Haven sluit aan op de havenkom aan het 
Gooimeer. Belangrijk stedelijk accent is gebouw Corrosia, een multifunctionele en representatieve 
voorziening. 

Almere Stad centrum (start bouw in 1980) is het meest centraal gelegen centrum in het grootste 
stadsdeel. Het centrum is verder ontwikkeld in de jaren 1995-2005. Hierdoor is een bestaand deel en 
een nieuw deel te onderscheiden. Voorzieningen op gemeentelijk niveau zijn het Flevoziekenhuis, de 
bibliotheek, het stadhuis en een treinstation. De kantorenlocatie ten noorden van het station bevat 
kantoorgebouwen tot 150 meter hoog. Het nieuwe deel van het stadscentrum onderscheidt zich 
door grootschaligheid, vernieuwende architectuur, veelvormige openbare ruimten, een gebogen 
maaiveld en een hoog inrichtingsniveau met natuursteen. 

Almere Buiten centrum (start bouw in 1983) maakt een eerste revitalisatie door, waarbij het centrum 
wordt uitgebreid met woningen, winkels en voorzieningen. Het naastgelegen DoeMere wordt bij het 
winkelgebied betrokken. Thema van dit centrum is Extra Vert. De grote daken van de winkels en de 
voorzieningen worden beplant. Wandelend publiek ziet dat er planten, struiken en bomen op de 
daken groeien. Het aanzicht vanuit de trein is met dit thema vernieuwend. 

Het nieuwste centrum van Almere heet Olympiakwartier in Almere Poort.

Almere Buiten centrum

Almere Stad centrum
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Beoordelingscriteria voor centrumgebieden: algemeen en daarna – indien aanwezig- per cen-
trum
Bouwwerken en gebouwen in de centra van Almere voldoen aan redelijke eisen van welstand indien: 
• plaatsing en uiterlijk is afgestemd op het bestaande beeld in de directe omgeving of de te 

verwachten ontwikkeling daarvan. Dat heeft betrekking op zowel de architectonische kenmerken 
(maat, schaal, kleur en materiaalgebruik) als op de openbare omgeving van wegen, groen en 
water;

• sprake is van een (nieuwe) evenwichtige hoofdvorm en samenhang met de (bestaande) detail-
lering, kleur-en materiaalgebruik dan wel daar een helder contrast mee vormen;

• het representatieve deel zich keert naar de weg / openbare ruimte, en de zijgevel, indien zicht-
baar vanuit de openbare ruimte wordt behandeld als representatieve gevel;

• aan- en uitbouwen en overkappingen en bijgebouwen in de directe nabijheid van het hoofdge-
bouw in vormgeving en materialisering afgestemd zijn op het hoofdgebouw;

• rekening is gehouden met het zicht vanuit de bovengelegen verdiepingen; platte daken krijgen 
bij voorkeur een inrichting met vegetatie.

Voor Olympiakwartier geldt bovendien dat: 
• een bouwblok uit drie verschillende architectonische eenheden bestaat. De fragmentatie is niet 

perse verticaal of horizontaal. De fragmentatie is integraal, dus ook zichtbaar vanuit de binnen-
hof; 

• in samenhang met het vorige criterium de eenheden ten opzichte van elkaar verschillende tex-
turen hebben. De toegepaste materialen dienen mooi te verouderen;

• hoogteaccenten die ‘s nachts aangelicht zijn een ontworpen nachtbeeld hebben;
• verbijzondering met bay windows, indien toegepast, integraal onderdeel zijn van het ontwerp. 

Een bay window is een hoofdzakelijk transparant element aan de gevel; 
• de lange gevelwanden van de bouwblokken onderbroken worden door pockets, collectieve 

ruimtes en speelgelegenheden. Pockets kunnen licht verhoogd liggen en hebben een transpa-
rante overgang naar de openbare ruimte. 

Voor Almere Buiten geldt bovendien dat:
• torens en accenten een alzijdige en markante uitstraling krijgen / behouden;
• toegangen van garages bij voorkeur in de bebouwing worden opgenomen;
• garages een goede daglichttoetreding dienen te hebben. 

Van toepassing is de hardheidsclausule (zie hoofdstuk 1).
Van toepassing is het reclamebeleid (zie hoofdstuk 4). 

Olympiakwartier: fragmentatie bouwblok

Olympiakwartier: baywindows en pockets

Almere Buiten: daglichttoetreding

Almere Buiten: toegang in bebouwing

Almere Buiten: torens/accenten 
alzijdig en markant vormgegeven
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Bijzondere gebieden
De bijzondere gebieden zijn in oranje aangegeven op de Welstandskaart. 

 
BouwRai Muziekwijk 1990
Op initiatief van de BouwRai Amsterdam en de Nationale Woningraad vond in 1990 de eerste bui-
tenexpositie plaats van koop- en huurwoningen. Op deze NWR BouwRai gaven opdrachtgevers en 
architecten hun visie op wonen in de toekomst. De wijk is behalve een staalkaart van woningtypen 
ook een catalogus van architectuurmodes van de vroege jaren negentig. De BouwRai Muziekwijk ligt 
langs het Muzenpark in de Muziekwijk.

Bouw Rai Filmwijk 1992
Na het succes van de eerste BouwRai buitenexpositie wordt twee jaar later opnieuw een experi-
mentele woonwijk gerealiseerd. Er worden 37 projecten uitgevoerd en bovendien worden bekende 
architecten gevraagd om een school en een gezondheidcentrum te ontwerpen. Als reactie op het 
pragmatische ingepaste stedenbouwkundige karakter van de eerste BouwRai wordt nu uitgegaan 
van een herkenbaar stedenbouwkundig plan. Niet elk woningtype laat zich echter zonder problemen 
inpassen in de gebogen straatwanden en de uitwaaierende radialen. De Filmwijk BouwRai ligt in het 
Noordelijk deel van de Filmwijk langs de busbaan.

BouwRai Het Gewilde Wonen 2001
De derde BouwRai van de NWR kreeg het thema “Het gewilde wonen” mee. Het werd een groot-
schalig initiatief voor meer dan 500 huishoudens. Het was erop gericht om bewoners meer invloed te 
geven op grootte, indeling en afwerking van de woning. Het is een van de voorlopers op het gebied 
van consumentgericht bouwen. Het Gewilde Wonen ligt in de Eilandenbuurt in Almere Buiten. 

Beoordelingscriteria voor BouwRai gebieden Muziekwijk, Filmwijk en het Gewilde Wonen
Bouwwerken voldoen aan redelijke eisen van welstand indien: 
• plaatsing en uiterlijk is afgestemd op het bestaande beeld in de directe omgeving of de te 

verwachten ontwikkeling daarvan. Dat heeft betrekking op zowel de architectonische kenmerken 
(maat, schaal, kleur en materiaalgebruik) als op de openbare omgeving van wegen, groen en 
water;

• sprake is van een (nieuwe) evenwichtige hoofdvorm en samenhang met de (bestaande) detail-
lering, kleur- en materiaalgebruik dan wel daar een helder contrast mee vormen.

Van toepassing is de hardheidsclausule (zie hoofdstuk 1).
Van toepassing is het reclamebeleid (zie hoofdstuk 4). 

BouwRai Muziekwijk

BouwRai Filmwijk

BouwRai Het Gewilde Wonen
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3Prijsvraaggebieden de Fantasie, de Realiteit en de Eenvoud
De Fantasie is het resultaat van de prijsvraag voor “ongewoon wonen” in 1982. De vraag was een 
ontwerp te maken voor een woning, vindingrijk in materiaalgebruik, constructie of vormgeving. De 
Realiteit is gebouwd als resultaat van de prijsvraag “Tijdelijk Wonen” uit 1985. In 2001 werd de derde 
prijsvraag uitgeschreven onder de naam de Eenvoud. Niet alle kavels zijn bebouwd. Alle gebieden 
zijn  experimenteel van karakter en bijzonder op het gebied van architectuur. 

Beoordelingscriteria voor prijsvraaggebieden de Fantasie, de Realiteit en de Eenvoud
Bouwwerken voldoen aan redelijke eisen van welstand indien: 
• nieuwbouw of grootschalige uitbreiding individueel en experimenteel van karakter is op het 

gebied van vorm, materiaal of constructie;
• bij vervanging en uitbreiding materiaalgebruik, kleur en detaillering zijn afgestemd op het be-

staande hoofdgebouw. 

Van toepassing is de hardheidsclausule (zie hoofdstuk 1).
Van toepassing is het reclamebeleid (hoofdstuk 4).

de Fantasie

de Realiteit

de Eenvoud
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4. Reclame criteria
Het reclamebeleid in deze welstandsnota is van toepassing op reclame waarvoor een omgevingsver-
gunning voor bouwen is vereist of een omgevingsvergunning voor handelsreclame op basis van de APV 
2011. Het gaat daarbij zowel om reclameobjecten in de openbare ruimte als om reclame op eigen ter-
rein en aan gevels van gebouwen en bouwwerken. 

Het belangrijkste doel van reclamebeleid is om een samenhang in het geheel aan reclames te verkrijgen 
die het karakter en de identiteit van Almere als moderne stad ondersteunen en versterken. Dit komt ten 
goede aan de leefbaarheid, de belevingswaarde en de vindbaarheid voor burgers, ondernemers en 
bezoekers. De excessenregeling (hoofdstuk 1) is van toepassing op reclame.

Sneltoetscriteria
Voor beoordeling van veel vormen van omgevingsvergunningplichtige reclame zijn 
sneltoetscriteria opgesteld. Deze maken een snelle afhandeling mogelijk.  Indien wordt voldaan aan 
deze sneltoetscriteria, dan voldoet de aanvraag aan redelijke eisen van welstand en kan deze ambts-
halve worden afgehandeld. Een advies van de Welstandscommissie is daarbij niet vereist. 
Wanneer een aanvraag niet voldoet aan de sneltoetscriteria of voor de betreffende situatie geen snel-
toetscriteria zijn opgesteld, zoals bijvoorbeeld centrumgebieden, gelden de algemene reclamecriteria. 

Algemeen

• reclame, voor zover niet geplaatst in de openbare ruimte, is object en 
activiteit gebonden;

• reclame in of aan een daartoe specifiek in het ontwerp van een 
bouwwerk aangebrachte voorziening is toegestaan.

Centra
Sneltoetscriteria zijn niet van toepassing. 
Voor centrumgebieden gelden de algemene reclamecriteria.

Groenblauwe 
raamwerk

• reclame bij sportterreinen zijn gericht op de sportvelden, tot maximaal 
1,20 meter boven het maaiveld en onverlicht;

• verwijzingsborden met een maximale afmeting van 0,5m2 zijn gericht 
op de vindbaarheid van voorzieningen en onverlicht;

• gevelreclame aan de entreezijde van gebouwen, mits onverlicht.

gevelreclame

Mupi
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Hoofdinfrastructuur

• vitrines op dreven in de middenberm, die minimaal 6 meter breed zijn. 
Er is daarbij geen zichtrelatie met andere vitrines. Een vitrine staat niet 
in het zicht van woningen;

• mupi’s langs de dreven en toegangswegen met een minimale 
tussenafstand van 80 meter;

• A0 frames op fietspaden buiten het zicht van woningen.

Woonwijken
• Een niet-bewegende, onverlichte gevelreclame is toegestaan. Verlichte 

reclame is toegestaan op of aan een gezondheidscentrum, apotheek of 
dierenartspraktijk.

Buurtwinkelcentra, 
buurtsupermarkten 
en kleinschalige 
bedrijvigheid 

• gevelreclame met een maximale afmeting van 0,75m2;
• mupi’s en A0 frames uitsluitend bij een buurtwinkelcentrum buiten het 

zicht van woningen.

Bedrijventerreinen en 
kantoorlocaties

• maximaal twee reclames op de gevel; een daarvan bij de entree;
• 1 vrijstaande reclame op eigen terrein.

Algemene reclamecriteria
Wanneer een aanvraag niet voldoet aan de sneltoetscriteria of voor de betreffende situatie geen snel-
toetscriteria zijn opgesteld, zoals bijvoorbeeld centrumgebieden, wordt deze alsnog voorgelegd aan 
de Welstandscommissie. De Welstandscommissie toetst de aanvraag aan de onderstaande algemene 
reclamecriteria. Wanneer deze onvoldoende uitsluitsel geven, worden de algemene welstandscriteria 
(hoofdstuk 5) gehanteerd als aanvullend toetsingskader.

Reclames voldoen aan redelijke eisen van welstand indien:
• reclame object- en activiteitgebonden is;
• het gevelontwerp, het stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp uitgangspunt is voor de afme-

ting en plaatsing van reclameobjecten;
• specifieke in het ontwerp aangebrachte voorzieningen worden benut;
• vrijstaande reclameobjecten voldoende vrij in de ruimte staan;
• reclameobjecten binnen de contour per pand of bouwwerk verzelfstandigd zijn;
• reclameobjecten elkaar niet visueel beconcurreren;
• verlichte reclame in harmonie met de omgeving is;
• de reclameboodschap belangrijker is dan de drager.

Vitrine

A0 frame

gevelreclame stadscentrum



22welstandsnota 2014

Er kunnen zich bijzondere situaties voordoen waarbij de beoordeling van een bouwplan op grond 
van welstandscriteria uit de vorige hoofdstukken zou leiden tot een onjuiste advisering. Om dit te 
voorkomen kan teruggevallen worden op de algemene welstandscriteria. In de praktijk betekent dit 
dat het betreffende bouwplan op grond van deze algemene criteria door de welstandscommissie 
kan worden beoordeeld. 
De algemene welstandscriteria die in dit hoofdstuk worden genoemd richten zich op de zeggings-
kracht en het vakmanschap van het (architectonisch) ontwerp. De principes zijn ontleend aan de 
notitie “Architectonische kwaliteit” opgesteld door prof. ir. Tjeerd Dijkstra, Rijksbouwmeester (uitgave 
2001, 101 Uitgevers Rotterdam). Deze welstandscriteria liggen ten grondslag aan elke planbeoorde-
ling. In praktijk zullen die uitwerkingen meestal voldoende houvast bieden voor de planbeoordeling. 

Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat: 
• de verschijningsvorm een relatie heeft met het gebruik ervan en de wijze waarop het ge 

maakt is, terwijl de vormgeving daarnaast ook zijn eigen samenhang en logica heeft; 
• het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare (stedelijke of land-

schappelijke) ruimte. Daarbij worden hogere eisen gesteld naarmate de openbare beteke-
nis van het bouwwerk of van de omgeving groter is;

• er structuur is aangebracht in het beeld, zonder dat de aantrekkingskracht door simpel-
heid verloren gaat;

• het een samenhangend stelsel van maatverhoudingen heeft dat beheerst wordt toege-
past in ruimtes, volumes en vlakverdelingen;

• materiaal, textuur, kleur en licht het karakter van het bouwwerk zelf ondersteunen en 
de ruimtelijke samenhang met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan 
duidelijk maken. 

5. Algemene welstandscriteria





Welstandsnota 2014 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling, team S&V

Bestuurlijk opdrachtgever, wethouder Ruimte, wonen en wijken:
Henk Mulder

Ambtelijk opdrachtgever, directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling:
Gerda Blom

Kernteam: 

Proces: 
Marcel Stolk, DSO

Inhoud:  
Martha Knibbe, DSO
Mattijs Pagie, DSO
Franc van Stek, SB

Fotografie:
Mattijs Pagie
Martha Knibbe
tenzij anders vermeld

Met dank aan o.a.
Annemieke Veltkamp
Bert Enderink
Ben Kuipers
Netty Stenus van Basten

Vastgesteld op

Colofon


