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Veel aanvragen betreffen kleine verande-

ringen of toevoegingen aan de bestaande 

bebouwing. Om ervoor te zorgen dat deze 

ingrepen gemakkelijk kunnen worden  

afgehandeld zonder dat de kwaliteit  

van de bebouwing en het straatbeeld  

substantieel verandert, heeft de gemeente 

voor de meest voorkomende kleine  

bouwplannen een reeks specifieke  

regels opgesteld. 
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de oorspronkelijke uitstraling van een 
bouwwerk en het straatbeeld. Volgens 
de sneltoetscriteria moeten kleine bouw-
plannen en ingrepen aansluiten bij wat 
er al in de omgeving staat. De criteria 
bestaan daarom uit zo concreet mogelijk 
geformuleerde eisen, die iets zeggen over 
afmetingen en positie, maar ook over 
materiaalgebruik en detaillering. 

Omdat aanvragen volgens de sneltoets-
criteria altijd moeten passen bij de con-
text waarin ze worden gerealiseerd, wordt 
een deel van de criteria beïnvloed door de 
plek waar de ingreep plaatsvindt. Voor de 
meeste ingrepen waarvoor sneltoetscrite-
ria zijn opgesteld, geldt dat het aantal, de 
positie, de maatvoering en de hoofdvorm 
van algemene aard zijn en van toepassing 
zijn op de hele stad, terwijl de vormge-
ving, het materiaal- en kleurgebruik en de 
detaillering gericht zijn op de specifieke 
context waarin ze worden gerealiseerd.
 

VERGUNNINGSVRIJ  
BOUWEN
Naast sneltoetscriteria zoals die door 
de gemeente Groningen voor de meest 
voorkomende kleine bouwwerken zijn 
opgesteld, is er inmiddels door de rijks-
overheid een reeks criteria opgesteld voor 
kleine ingrepen die zonder vergunning 
mogen worden uitgevoerd. Binnen de 
wettelijke kaders waarin vergunningvrij 

DE REGELS 
Zeker in beschermde stadsgezichten of 
in wijken waar de bebouwing uniform 
is, blijft het van belang dat ook kleine 
ingrepen een bescheiden karakter heb-
ben en het straatbeeld niet overmatig 
beïnvloeden. De regels voor de sneltoets 
vormen daarom als het ware ‘marges’: 
binnen deze marges kunnen aanvragen 
in elk geval voldoen aan redelijke eisen 
van welstand. Dat betekent dus niet dat 
aanvragen die niet aan de specifieke 
regels voldoen, per definitie niet aan 
redelijke eisen van welstand voldoen. Het 
is precies andersom: de regels zijn juist 
geformuleerd om aanvragen die erbin-
nen passen en die dus automatisch aan 
redelijke eisen van welstand voldoen, 
snel te kunnen afhandelen. De basisre-
gels noemen we daarom ‘sneltoetscrite-
ria’: het is geen verplichting om aan de 
criteria te voldoen, ze vormen daarente-
gen hulpmiddelen die aangeven in welke 
gevallen bouwwerken, op basis van het 
welstandsbeleid, geen bezwaar opleve-
ren. Voor bouwwerken die niet aan de 
sneltoetscriteria voldoen, geldt de legen-
da van de stad als hulpmiddel om aan het 
welstandsbeleid te voldoen.

De sneltoetscriteria richten zich op wij-
zigingen die een bescheiden en onder-
geschikte invloed hebben op het uiterlijk 
van zowel bouwwerk als straatbeeld. Het 
gaat kortom om ingrepen die passen bij 
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taillering rechtstreeks worden beïnvloed 
door de vaak hoge kwaliteit en kenmer-
kende karakteristiek van de bestaande 
architectuur. In beschermde stadsgezich-
ten is het aansluiten op deze kwaliteit dus 
essentieel. 

Voor monumenten geldt dat de sneltoets-
criteria eveneens een goed vertrekpunt 
vormen, maar dat de aanvraag door de 
beschermde waarden van het monument 
mogelijk niet op basis van de sneltoetscri-
teria positief kan worden beoordeeld. Het 
monumentale karakter van het bouwwerk 
beïnvloedt immers eveneens de snel-
toetscriteria. Naast het welstandsbeleid 
wordt een monument altijd getoetst aan 
de Monumentenwet  
(in het geval van een rijksmonument) of 
de gemeentelijke erfgoedverordening  
(in het geval van een gemeentelijk  
monument).

PRECEDENTWERKING
Omdat het bij de sneltoetscriteria gaat 
om kleine ingrepen die passen bij het 
bouwwerk, het straatbeeld en de omge-
ving, streeft de gemeente in principe naar 
een herhaling van gelijksoortige plannen, 
afgestemd op het karakter van de straat 
en de gebouwen. Een vergelijkbaar plan 
in de buurt, gebouwd op hetzelfde (type) 
pand op basis van een positief welstands- 
advies als onderdeel van de vergunning, 

kan worden gebouwd, wordt veel ruimte 
geboden voor aanpassingen en toevoe-
gingen. Voor dit type aanvragen zijn daar-
om geen aanvullende sneltoetscriteria 
opgesteld. Bouwwerken die niet vergun-
ningsvrij mogen worden gebouwd, zijn 
tenslotte al zo substantieel dat ze niet 
meer als ondergeschikt zijn te benoemen. 
Met andere woorden: de criteria voor 
vergunningsvrij bouwen vormen in die 
gevallen ook de sneltoetscriteria. 

Voordat de sneltoetscriteria als hulpmid-
del voor een aanvraag worden ingezet, is 
het dus verstandig om goed na te gaan 
wat er vergunningsvrij gebouwd mag 
worden. Daarnaast is het van belang 
om te beseffen dat ingrepen niet altijd 
vergunningsvrij zijn als een bouwwerk 
in een beschermd stadsgezicht staat. 
Vergunningsvrij bouwen kan bovendien 
nooit als er sprake is van een beschermd 
monument. Voor bouwwerken in het 
beschermd stadsgezicht vormen de 
sneltoetscriteria een goed vertrekpunt, 
zolang de ingreep bescheiden is en past 
bij de beschermde ‘karakteristiek’ van het 
stadsgezicht, die vaak wordt bepaald door 
de samenhang tussen de bebouwing, 
straten, pleinen en parken. De sneltoets-
criteria staan in deze gebieden dus nooit 
op zichzelf: het beschermd stadsgezicht 
levert een zo specifieke omgeving voor de 
criteria, dat vooral die voor vormgeving, 
het materiaal- en kleurgebruik en de de-

DEEL 4. VERSNELLING: DE SNELTOETSCRITERIA
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vormt dan een precedent voor de aan-
vraag. Kortom, een bouwplan van de 
buren kan in dat geval worden overgeno-
men. Als aanvragen overeenkomen met 
precedenten in de omgeving, kan in elk 
geval worden voldaan aan redelijke eisen 
van welstand. Wel kan het zo zijn dat in 
het verleden vergunde precedenten te 
veel afwijken van het huidige beleid (dat 
natuurlijk in de tussentijd kan zijn aan-
gepast): in dat geval vormt de bestaande 
situatie geen precedent. Als uitgangspunt 
geldt dat aanvragen in elk geval voldoen 
aan redelijke eisen van welstand, dat 
bouwwerken voldoen aan de criteria van 
de welstandsnota (zoals als vastgelegd in 
deel 2 t/m 5), dat bouwwerken bij vervan-
ging wat plaatsing en vormgeving betreft 
identiek zijn aan het oorspronkelijke 
bouwwerk, of dat bouwwerken wat vorm-
geving en context betreft identiek zijn aan 
een eerder op basis van het welstandsbe-
leid positief beoordeeld bouwwerk.

DEEL 4. VERSNELLING: DE SNELTOETSCRITERIA
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Onder dakkapellen verstaan we  

bescheiden uitbouwen in de kap:  

een raamkozijn in een schuin dakvlak,  

voorzien van een eigen dak en zijwanden, 

met dakvlak rondom. Vooral dakkapellen 

aan de voorzijde van de bebouwing zijn 

zeer bepalend voor het straatbeeld.

Als uitgangspunt voor dakkapellen geldt 
dat deze terughoudend en ondergeschikt 
ten opzichte van het bestaande dakvlak 
moeten zijn. Er moet dus voldoende dak-
vlak rondom de dakkapel aanwezig zijn. 
De positie en maatvoering van de dakka-
pel is erg bepalend. Dakkapellen dienen 
zo veel mogelijk aan de onderzijde van 
het dakvlak te worden geplaatst.  

Ook moet de uitstraling en vormgeving 
van de dakkapel zo veel mogelijk aanslui-
ten op de vormgeving van de bebouwing. 
Essentieel is kortom dat de dakkapel een 
ondergeschikte toevoeging aan het dak-
vlak is, dat de vorm en het karakter van 
het dakvlak blijven behouden.
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DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 1. DAKKAPELLEN

AANTAL, POSITIE,
MAATVOERING EN
HOOFDVORM
• Bij meerdere dakkapellen op hetzelfde 

dakvlak is de dakkapel regelmatig 
gerangschikt op een horizontale lijn;

• de dakkapel is voorzien van een plat 
dak;

• per woning één dakkapel per dakvlak;

• gemeten vanaf de voet is de dakkapel 
niet hoger dan 1,5 meter;

• de dakkapel staat minimaal 0,5 meter 
en maximaal 1 meter uit de dakvoet 
(gemeten in het verticale vlak);

• de dakkapel blijft aan de bovenzijde 
minimaal 1 meter uit de daknok 
(gemeten in het verticale vlak);

• de dakkapel blijft aan de zijkanten 
minimaal 1 meter van de zijkanten van 
de woning-scheidende wand of gevel 
(afstand gemeten aan de bovenzijde 
van de dakkapel);

• de breedte van de dakkapel is 
maximaal 30% van de breedte van 
het dakvlak, met een maximum van 
2,5 meter (afstand gemeten tussen de 
woning-scheidende wanden of gevels);

• op zijdakvlakken (dwars op de straat)  
is de dakkapel: 
-  meer dan 3 meter achter de voorge- 
   velrooilijn geplaatst; 
-  meer dan 1 meter binnen de  
   achtergevelrooilijn geplaatst;

• op een zadeldak of lessenaarsdak met 
een helling van minder dan 30 graden 
wordt geen dakkapel geplaatst;

• op een mansardedak wordt de 
dakkapel in het onderste deel van 
het dakvlak geplaatst, waarbij de 
bovenaansluiting van het dakvlak op 
de knik van het dakvlak ligt.

VORMGEVING, MATERIAAL
KLEUR EN DETAILLERING
• Het voorvlak van de dakkapel is 

transparant: gevuld met doorzichtig 
glas;

• materiaalgebruik, kleur en detaillering 
zijn afgestemd op het hoofdgebouw.

CRITERIA
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min 
1,0 m

min 1,0 m

max 1,5 m

0,5 m - 1,0 m

Rangschikken op een  
horizontale lijn

breedte dakvlak
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min 
1,0 m

max 30% 
breedte 

max 2,5 m

Herhaling van 
gelijksoortige dakkapel

Rangschikken op een horizontale lijn

GOED
FOUT

nok

voet

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 1. DAKKAPELLEN

DAKKAPELLEN OP EEN LANGSKAP*

*dakvorm waarbij de nok evenwijdig aan de voorgevel loopt

De dakkapel is groter dan
de afmetingen volgens de   
sneltoetscriteria
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min 1,0 m

max 
1,5 m 

0,5 m - 1,0 m
min 

1,0 m
min 

3,0 m

De dakkapel is
 nauwelijk

s zic
htbaar 

en vorm
t een ondergeschikte toevoeging

max 30% 
breedte 

max 2,5 m

GOED

FOUT

nok

noklengte

straat

voet

achter de 
voorgevel

DAKKAPELLEN OP EEN DWARSKAP*

*dakvorm waarbij de nok haaks op de voorgevel staat

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 1. DAKKAPELLEN

De dakkapel is groter dan
de afmetingen volgens de   
sneltoetscriteria

De dakkapellen voldoen
aan de afmetingen volgens  
de sneltoetscriteria
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Dakopbouwen zijn toevoegingen op een 

plat dak of een kap. Een dakterras is een 

buitenruimte op een plat dak, of een bui-

tenruimte aan de voor- of achterzijde van 

een dakopbouw, die wordt begrensd door 

een afscheiding. Vooral aan de voorzijde 

kunnen dakopbouwen en afscheidingen 

rond dakterrassen zeer bepalend zijn voor 

het straatbeeld.
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Als uitgangspunt voor dakopbouwen 
en terrasafscheidingen geldt dat bouw-
werken wat betreft positie, maatvoering, 
vormgeving en kleurstelling terughou-
dend ten opzichte van de bestaande 
bebouwing moeten worden uitgevoerd. 
De contouren en het silhouet van de oor-
spronkelijke bebouwing dienen zichtbaar 
te blijven; de dakopbouwen mogen de 
hoofdvorm van de bebouwing niet gaan 
overheersen. Dakopbouwen op bouw-

werken met platte daken zijn van grotere 
invloed op de contour dan dakopbouwen 
op een kap. Laatstgenoemde dakop-
bouwen vormen een onderdeel van ‘het 
daklandschap’ en de afstemming op het 
kleur- en materiaalgebruik van de kap is 
van groot belang. Dakopbouwen moeten 
kortom altijd als terughoudende toevoe-
gingen worden gezien.

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 2. DAKOPBOUWEN

CRITERIA

AANTAL, POSITIE,
MAATVOERING EN
HOOFDVORM
• De sneltoetscriteria zijn niet van 

toepassing op hoekpanden, omdat 
hierbij ook de zij- en achtergevel van 
invloed zijn op het openbare gebied;

• de dakopbouw bestaat uit één bouw-
laag en is plat afgedekt;

• één dakopbouw per woning;

• dakopbouwen worden niet in combi-
natie met een (bestaande) dakkapel 
uitgevoerd;

• de bestaande gootlijn of dakrand  
dient behouden te blijven;

• de dakopbouw ligt: 
-  meer dan 2 meter terug ten opzichte  
   van de dakrand van de voorgevel; 
-  meer dan 1 meter terug ten opzichte  
   van de dakrand van de achtergevel;

• de dakopbouw is aan de voor- en 
achterzijde transparant: gevuld met 
doorzichtig glas;

• dakopbouwen aan de achterzijde, op 
bouwwerken met een kap:  
-  blijven aan de bovenzijde meer dan 1  
   meter onder de daknok (gemeten in  
   het verticale vlak);  
-  blijven aan de zijkanten meer dan 1  
   meter van de woning-scheidende  
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DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 2. DAKOPBOUWEN

   wand (afstand gemeten aan de   
   bovenzijde van de dakopbouw);

• de afscheiding rond een dakterras is 
niet hoger dan de minimale eis uit 
het Bouwbesluit; 

• de afscheiding rond een dakterras: 
-  is minimaal 1 keer de hoogte van  
   de afscheiding teruggeplaatst ten  
   opzichte van de dakrand van de  
   voor- en achtergevel; 
-  is in het geval van een dakterras  
   bovenop een plat dak minimaal 1  
   keer de hoogte van de afscheiding  
   teruggeplaatst ten opzichte van de  
   zijgevels;  
-  is transparant: dit kan een glazen  
   afscheiding zijn, maar ook een  
   hekwerk met dunne spijlen, zodat  
   er zicht door het hekwerk mogelijk  
   is.

VORMGEVING, MATERIAAL
KLEUR EN DETAILLERING
• Materiaalgebruik, kleur en detaillering 

van dakopbouwen op een bouwwerk 
met een plat dak zijn afgestemd op het 
hoofdgebouw;

• materiaalgebruik, kleur en detaillering 
van dakopbouwen op een bouwwerk 
met een kap zijn afgestemd op de kap;

• het kleurgebruik van de afscheiding is 
ingetogen en afgestemd op het hoofd-
gebouw.
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De dakopbouw is nauwelijks zichtbaar en  

vormt een ondergeschikte toevoeging

De dakopbouw is in materialisering, kleur en 
detaillering afgestemd op het hoofdgebouw

min 
1,0 m

min 
2,0 m

achter de 
voorgevel

straat

De dakopbouw is aan de 
voor- en achterzijde transparant

De afscheiding rond een dakterras is: 
-  minimaal 1 keer de hoogte van de afscheiding   
 teruggeplaatst ten opzichte van de dakrand van de voorgevel; 
-  niet hoger dan volgens het bouwbesluit noodzakelijk is; 
-  transparant, zoals bijvoorbeeld een spijlenhekwerk.

De dakrand dient behouden te blijven

GOED

FOUT

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 2. DAKOPBOUWEN

DAKOPBOUWEN OP EEN PLAT DAK

- De dakopbouw ligt niet             
  meer dan 2 meter terug ten                          
  opzichte van de dakrand van 
  de voorgevel;
- bestaande dakrand wordt 
  niet behouden;
- de dakopbouw is niet 
  tranparant aan de voor- en 
  achterzijde.
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In kleur afgestemd op de  
kleur van het bestaande  
schuine dak

De gevel van de dakopbouw 
is transparant

De nok dient behouden te blijv
en

GOED

FOUT

De afscheiding rond een dakterras is: 
-  minimaal 1 keer de hoogte van de  afscheiding  
 teruggeplaatst ten opzichte van de dakrand van de voorgevel; 
-  niet hoger dan volgens het bouwbesluit noodzakelijk is; 
-  transparant, zoals bijvoorbeeld een spijlenhekwerk.

min 
1,0 m

min 
1,0 m

min 
1,0 m

min 
1,0 m

De dakrand dient behouden te blijv
en

De dakopbouw is nauwelijks zichtbaar 

en vormt een ondergeschikte toevoeging

achtererf

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 2. DAKOPBOUWEN

DAKOPBOUWEN AAN DE ACHTERZIJDE, OP BOUWWERKEN 

MET EEN KAP



3. DAGLICHT-
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IN EEN DAK

DE SNELTOETS- 
CRITERIA



334

Onder ‘daglichtvoorzieningen’ verstaan 

we dakramen, daklichten, lichtstraten en 

andere lichtopeningen in een dakvlak. Als 

uitgangspunt voor daglichtvoorzieningen 

geldt dat de hoofdvorm van het dakvlak be-

houden dient te blijven en dat er voldoen-

de dakvlak rondom de dakramen en andere 

daglichtvoorzieningen aanwezig moet 

blijven.
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De daglichtvoorzieningen moeten over-
tuigend aansluiten op de vorm en het 
karakter van het dakvlak, of, wanneer het 
bouwwerk onderdeel is van een groter 
bouwblok of ensemble, op het straat-
beeld als geheel. Daglichtvoorzieningen 
moeten kortom zo veel mogelijk onder-

deel van het dakvlak worden, beschei-
den zijn in uitstraling en terughoudend 
worden uitgevoerd.

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 3. DAGLICHTVOORZIENINGEN IN EEN DAK

CRITERIA

AANTAL, POSITIE,
MAATVOERING EN
HOOFDVORM
• Bij meerdere dakramen op hetzelfde 

dakvlak zijn deze regelmatig gerang-
schikt op een horizontale lijn;

• het dakraam steekt niet meer dan 0,1 
meter boven het dakvlak uit (dakkoe-
pels en lichtstraten uitgezonderd);

• er is minimaal 1 meter dakvlak rondom 
daglichtvoorzieningen, (gemeten in het 
dakvlak; dit geldt ook voor de afstand 
tot dakkapellen en andere  
daglichtvoorzieningen);

• daglichtvoorzieningen zijn maximaal 
1,5 meter uit de dakvoet geplaatst 
(gemeten in het dakvlak);

• dakramen of andere daglicht- 
voorzieningen zijn maximaal 2 m2. 

VORMGEVING, MATERIAAL,
KLEUR EN DETAILLERING
• Het kleurgebruik is afgestemd op  

het dakvlak.
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min  
1,0 m

breedte dakvlak
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min 1,0 m  
tot rand dakvlak

Regelmatig  
rangschikken op  
een horizontale lijn

  min 
 1,0 m

min  
1,0 m

min  
1,0 m

1,0 m - 
1,5 m

min 
1,0 m

min 
1,0 m

max 
2,0 m2

max 
2,0 m2

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 3. DAGLICHTVOORZIENINGEN IN EEN DAK
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Regelmatig gerangschikt 
op een horizontale lijn, 
maximaal 1,5 meter uit de 
dakvoet geplaatst

-  Niet regelmatig 
   gerangschikt op een 
   horizontale lijn;
-  de daglichtvoorziening   
   is meer dan 1,5 m uit   
   de dakvoet geplaatst.

De oppervlakte van 
dakramen of andere 
daglichtvoorzieningen is 
groter dan 2 m2

GOED

FOUT

FOUT

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 3. DAGLICHTVOORZIENINGEN IN EEN DAK
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DE SNELTOETS- 
CRITERIA

Zonnepanelen en -collectoren worden vrij-

wel altijd aangebracht op daken en zijn 

vaak zichtbaar vanuit de openbare ruimte. 

Ze zijn medebepalend voor de uitstraling 

van een bouwwerk en het straatbeeld. 
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Als uitgangspunt voor zonnepanelen 
geldt dat het bouwplan in vormgeving 
aansluit op de kenmerken van het 
bestaande hoofdgebouw en het karakter 
van de omgeving, dat ze als onderdeel 
van het dakvlak ‘wegvallen’ in de 
omgeving en zo weinig mogelijk aandacht 
vragen. Vooral in gebieden waarvan 
de architectuur een grote samenhang 
vertoont met de stedenbouwkundige 
opzet, de ruimtelijke ensembles en het 
straatbeeld, is een optimale afstemming 
van zonnepanelen op de dakvlakken 
van essentieel belang. De zonnepanelen 
van één woning beïnvloeden tenslotte 
een bouwblok of straat als geheel. De 
zonnepanelen moeten in maatvoering en 
kleurstelling terughoudend ten opzichte 
van de bestaande bebouwing worden 
uitgevoerd. Zonnepanelen dienen 
zo veel mogelijk aan de onderzijde 
van het dakvlak geplaatst te worden. 
Zonnepanelen moeten kortom zo veel 
mogelijk onderdeel van het dakvlak 

worden, passend bij de richting en vorm 
van het dakvlak. 

Omdat het bij zonnepanelen door de 
hoeveelheid ervan nauwelijks nog om 
ondergeschikte toevoegingen gaat, 
gelden de sneltoetscriteria enkel voor 
regelmatige en eenduidige dakvlakken. 
Bijzondere bebouwing met onregelmatige 
dakvlakken, stedenbouwkundig opvallend 
en voornaam gesitueerd en met een 
architectonisch ontwerp en vormgeving 
daarop afgestemd, verdienen extra 
ontwerpaandacht en kunnen niet op 
basis van de sneltoetscriteria worden 
beoordeeld.

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 4. ZONNEPANELEN EN –COLLECTOREN
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CRITERIA

AANTAL, POSITIE,
MAATVOERING EN
HOOFDVORM
• Bij meerdere zonnepanelen op 

hetzelfde bouwblok zijn deze regel-
matig geordend in een rechthoekig 
blok zonder verspringingen;

• de zonnepanelen worden verticaal 
geplaatst en aan de onderzijde van het 
dakvlak vanuit het midden geordend;

• indien zonnepanelen niet één geheel 
vormen met de installatie, wordt de 
installatie aan de binnenzijde van het 
bouwwerk geplaatst;

• op een schuin dak: 
-  worden zonnepanelen op een hori- 
   zontale lijn of in lijn met overige  
   elementen op het dak geplaatst  
   (afhankelijk van de karakteristiek van  
   het dakvlak en het straatbeeld); 
-  liggen zonnepanelen in of direct op  
   het dakvlak; 
-  is minimaal 1 meter dakvlak aan  
   de bovenzijde van de zonnepanelen; 
-  is minimaal 0,5 meter aan weers- 
   zijden van de zonnepanelen (dit geldt  
   ook voor de afstand tot dakkapellen  
   en daglicht-voorzieningen); 

-  is aan de onderzijde 0,5 meter  
   tot de dakvoet; 
-  is de hellingshoek van de  
   zonnepanelen gelijk aan de  
   hellingshoek van het dakvlak; 
-  dwars op de straat (zijdakvlak), is     
   minimaal 0,5 meter dakvlak rondom  
   de zonnepanelen (gemeten vanuit de  
   noklengte); 
-  dwars op de straat (zijdakvlak),  
   worden de zonnepanelen vanaf de  
   achterzijde geordend;
• op een plat dak: 

-  is de afstand van de zonnepanelen  
   tot de zijkanten van het dak minimaal  
   1,5 keer de hoogte van de panelen; 
-  worden de zonnepanelen vanaf de  
   achterzijde geordend. 

VORMGEVING, MATERIAAL,
KLEUR EN DETAILLERING
• Het kleurgebruik is afgestemd op  

het dakvlak.
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Verticaal geplaatste 
zonnepanelen worden vanuit het 
midden aan de onderzijde van 
het dakvlak geordend

Bij meerdere rijen zonnepanelen 
zijn deze regelmatig geordend 
in een rechthoekig blok zonder 
verspringingen min 1,0 m  

rondom 
schoorsteen

min 0,5 m 
rondom 

dakraam

min 0,5 m tot 
rand dakvlak

min 0,5 m 
rondom 

dakkapel

breedte dakvlak

w
o

n
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g
-s

ch
ei

d
en

d
e 

 
w

an
d

min 
1,0 m

0,5 m

Onregelmatige 
verdeling

- Niet gerangschikt op 
  horizontale lijn;
- meer dan 0,5 
  meter uit de dakvoet 
  geplaatst.

GOED

GOED

GOED

GOED

FOUT

FOUT

m
in

 0
,5

 m
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noklengte

Beginnen aan 
achterzijde woning

0,5 m

min 
 0,5 m

min 
 0,5 m

min 
0,5 m

min 
1,5 m

hoogte

min 
1,5 m

hoogte
Beginnen aan 

achterzijde woning

PLAT DAK

DWARSKAP

hoogte

straat
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5. TECHNISCHE  
INSTALLATIES

DE SNELTOETS- 
CRITERIA
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DE SNELTOETS- 
CRITERIA

Het begrip ‘technische installaties’ is 

een verzamelterm voor afvoerpijpen, 

airco- en luchtbehandeling-units en 

andere functionele apparatuur op daken. 

Installaties zijn zelden een verrijking van 

het straatbeeld. Vooral aan de voorzijde 

kunnen technische installaties van 

negatieve invloed zijn op het straatbeeld.
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Het uitgangspunt voor technische instal-
laties is dat ze, als ze zich functioneel niet 
aan de buitenzijde van een bouwwerk 
hoeven te bevinden, aan de binnenzijde 
van een bouwwerk worden geplaatst. 
Installaties die wel aan de buitenzijde 
worden geplaatst, moeten onderdeel van 
het ontwerp van het bouwwerk worden. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat installaties 
op het dak zich bevinden achter een van-
uit de gevel doorgetrokken borstwering 
of dakrand. Installaties moeten in positie, 
maatvoering, vormgeving en kleurstel-
ling zeer terughoudend ten opzichte van 
de bestaande bebouwing worden uitge-
voerd. De contouren en het silhouet van 
de oorspronkelijke bebouwing moeten 

zichtbaar blijven. Installaties moeten on-
derdeel worden van ‘het daklandschap’, 
afstemming op de maat en schaal, alsook 
materiaalgebruik, kleur en detaillering 
van het daklandschap is van groot be-
lang.

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 5. TECHNISCHE INSTALLATIES
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CRITERIA

AANTAL, POSITIE,
MAATVOERING EN
HOOFDVORM
• Installaties bevinden zich niet op de 

gevels;

• op een plat dak worden airco/luchtbe-
handeling-units: 
-  meer dan 1,5 keer de hoogte van de  
   installaties vanaf alle zijdes van het  
   dak geplaatst; 
-  gegroepeerd, als er meerdere airco/ 
   luchtbehandeling-units worden  
   geplaatst; 
-  voorzien van een nette, bij de bebou- 
   wing passende afwerking (bijvoor- 
   beeld in de vorm van een kast of een  
   overtuigende aankleding met groen),  
   als ze zichtbaar zijn vanuit omliggende  
   woningen of bedrijfsruimtes;

• op een plat dak zijn afvoerpijpen niet 
hoger dan 1,5 meter;

• op een schuine kap steken afvoerpijpen 
maximaal 1 meter boven de nok uit;

• op zijdakvlakken zijn afvoerpijpen: 
-  meer dan 3 meter achter de  
 voorgevelrooilijn geplaatst; 
-  meer dan 1 meter binnen de  
 achtergevelrooilijn geplaatst. 

VORMGEVING, MATERIAAL,
KLEUR EN DETAILLERING
• Materiaalgebruik, kleur en detaillering 

van de installaties zijn afgestemd op 
het kleur- en materiaalgebruik van het 
dak.
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FOUT

In kleur- en 
materiaalgebruik en 
detaillering afgestemd 
op kleur van het dak

afvoerpijp
max 1,5 m

hoogte

min
1,5 x 

hoogte

min
1,5 x 

hoogte

Installaties bevinden 
zich op de gevel

max 
1,0 m

min 
 1,0 m

min 
 3,0 m

straat

straat

PLAT DAK

DWARSKAP

GOED

nok

Afvoerpijp in kleur- en 
materiaalgebruik en 
detaillering afgestemd 
op kleur van het dak
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Als installaties zich functioneel niet 
aan de buitenzijde van een bouwwerk 
hoeven te bevinden, worden ze aan de 
binnenzijde geplaatst

Voorzien van een nette, bij de bebouwing passende 
afwerking (bijvoorbeeld in de vorm van een kast of een 
overtuigende aankleding met groen), als ze zichtbaar zijn 
vanuit omgeving

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 5. TECHNISCHE INSTALLATIES

GOED

GOED



6. KOZIJN- EN  
GEVEL- 
WIJZIGINGEN

DE SNELTOETS- 
CRITERIA
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DE SNELTOETS- 
CRITERIA

We spreken van ‘kozijn- of gevelwijzigin-

gen’ als sprake is van het veranderen of 

verplaatsen van een kozijn, kozijn-invulling, 

luik of gevelpaneel. Kozijn- en gevelwijzi-

gingen aan de voorzijde zijn zeer bepalend 

voor de uitstraling van zowel de  

bebouwing als het straatbeeld.
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Als uitgangspunt voor kozijn- en gevelwij-
zigingen geldt dat het bouwplan overeen-
komt met en past bij de bestaande situa-
tie. Het behoud van de samenhang in het 
gevelbeeld van de bebouwing, alsook in 
het straatbeeld als geheel, is van belang. 
De vormgeving van gevels en kozijnen 
vormen immers de meest kenmerkende 
eigenschappen van bebouwing. Wijzigin-
gen dienen zorgvuldig te worden ontwor-

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 6. KOZIJN- EN GEVELWIJZIGINGEN

pen, met oog voor de vormgeving van 
profilering en detaillering van kozijnen, 
de gevelcompositie, -indeling en -gele-
ding, evenals het straatbeeld als geheel. 
Essentieel aan kozijn- en gevelwijzigingen 
is kortom dat ze zo weinig mogelijk als 
wijzigingen te herkennen zijn.



353

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 6. KOZIJN- EN GEVELWIJZIGINGEN

CRITERIA

AANTAL, POSITIE,
MAATVOERING EN
HOOFDVORM
•  De verticale en/of horizontale hoofdin-

deling van de gevel blijft gehandhaafd;

•  de verticale en/of horizontale  
hoofdindeling van het kozijn blijft 
gehandhaafd;

•  in het geval van nieuwe gevelvlakken, 
kozijnen, panelen en luiken: 
-  is de maatvoering en vormgeving  
   overeenkomstig de bestaande gevel;  
-  is de profilering en neggediepte  
   overeenkomstig de oorspronkelijke  
   kozijnen en/of overige kozijnen in de  
   gevel;

•  de voorkant van ventilatieroosters en 
suskasten steekt niet uit vóór de voor-
kant van het kozijn;

•  in beschermde stadsgezichten worden 
geen zichtbare ventilatieroosters en 
suskasten aan de voorzijde geplaatst; 

•  gevelopeningen worden niet geblin-
deerd met panelen, (ondoorzichtig) 
folie of schilderwerk.

VORMGEVING, MATERIAAL,
KLEUR EN DETAILLERING
•  Materiaalgebruik, kleur en detaillering 

zijn afgestemd op de bestaande gevel-
vlakken, kozijnen, panelen en luiken 
van de gevel;

•  bij het vervangen van houten kozijnen 
door kunststof kozijnen dient de 
nieuwe detaillering, de profilering en 
de vormgeving overeenkomstig de 
oorspronkelijke situatie te zijn;

•  ventilatieroosters en suskasten hebben 
een donkergrijze kleur (zodat ze onder-
deel worden van het glasvlak en niet 
van de kozijnen).
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De maatvoering en 
vormgeving van het nieuwe 
paneel is niet overeenkomstig 
de bestaande gevel

Profilering en negge-diepte 
is niet overeenkomstig de 
oorspronkelijke kozijnen of 
overige kozijnen in de gevel

Gevelopeningen worden 
niet geblindeerd met 
panelen, (ondoorzichtig) 
folie of schilderwerk

De verticale en horizontale 
hoofdindeling van het kozijn wordt 
niet gehandhaafd

De verticale en horizontale 
hoofdindeling van het kozijn wordt 
niet gehandhaafd

-  De voorkant van ventilatieroosters 
 en suskasten mag niet voor  de   
   voorkant van het kozijn uitsteken; 
-  ventilatieroosters en suskasten  
 moeten een donkergrijze kleur  
 hebben;
-  in beschermde stadsgezichten  
   worden geen zichtbare    
   ventilatieroosters en    
   suskasten aan de voorzijde   
 geplaatst.

FOUT

FOUT

FOUT

FOUT

FOUT

FOUT
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GOED

GOED

GOED

Oorspronkelijke detaillering en 
vormgeving blijft gehandhaafd

Oorspronkelijke detaillering en 
vormgeving blijft gehandhaafd

Oorspronkelijke profilering 
en negge-diepte blijft 
gehandhaafd
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FOUT

GOED

In geval van nieuwe 
gevelvlakken, kozijnen, 
panelen en luiken is de 
profilering en negge-
diepte overeenkomstig de 
oorspronkelijke kozijnen of 
overige kozijnen in de gevel

negge

Bij het vervangen van houten 
kozijnen door kunststoffen 
kozijnen dient de nieuwe 
detaillering, profilering en 
vormgeving afgestemd te zijn 
op de oorsponkelijke situatie

buiten

buiten

buiten

buiten

binnen

binnen

binnen

binnen

OORSPRONKELIJKE SITUATIE 

OORSPRONKELIJKE SITUATIE 

NIEUWE SITUATIE 

NIEUWE SITUATIE 
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7. ZONWERINGEN

DE SNELTOETS- 
CRITERIA
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DE SNELTOETS- 
CRITERIA

Onder ‘zonweringen’ verstaan we 

voorzieningen die worden aangebracht ter 

wering van het zonlicht, zoals een markies, 

een valscherm, een knikscherm of een 

schuivende zonwering in het vlak van het 

kozijn. Vooral aan de voorzijde is zonwering 

zeer bepalend voor het straatbeeld. Het 

karakter van de straat, de kenmerkende 

eigenschappen van de bebouwing en de 

gevelindeling zorgen voor de context  
van de ingreep.
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Als uitgangspunt voor zonweringen geldt 
dat de vormgeving van het plan moet 
aansluiten op de bestaande bebouwing 
en dat de zonwering gericht moet zijn op 
de gevelopeningen. Het ontwerp van de 
zonwering moet het karakter van gevel 
en straatbeeld ondersteunen. In positie, 

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 7. ZONWERINGEN

maatvoering en kleurstelling worden 
zonweringen terughoudend ten opzichte 
van de bestaande bebouwing uitgevoerd. 
Zonweringen vormen kortom bescheiden 
toevoegingen aan de openingen van de 
gevel.

CRITERIA
AANTAL, POSITIE,
MAATVOERING EN
HOOFDVORM
• Het type zonwering is afgestemd op de 

architectuurstijl en gevelindeling van 
het hoofdgebouw;

• zonweringen worden op het kozijn 
bevestigd (en niet op de gevel), ze zijn 
net zo breed als de gevelopeningen.

VORMGEVING, MATERIAAL
KLEUR EN DETAILLERING
• Het kleurgebruik is afgestemd op de 

gevel;

• als er sprake is van meerdere zonwe-
ringen is de kleur, de vorm en het 
materiaal van de zonweringen gelijk.
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detail
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- Zonweringen zijn net zo  
  breed als de gevelopeningen;
- zonweringen worden 
  op het kozijn bevestigd.

gevelopening

gevelopening

Het type zonwering is afgestemd op de 
architectuurstijl en gevelindeling van 
het hoofdgebouw, het kleurgebruik is 
afgestemd op de gevel

- De zonwering is net zo breed als de  
  gevelopening;
- het type zonwering is afgestemd op de 
  architectuurstijl en gevelindeling van de 
  winkelpui.

FOUT

GOED

GOED

GOED

GOED

GOED

Zonweringen worden 
op het kozijn bevestigd

Zonweringen worden 
op het kozijn bevestigd

DETAIL

buiten binnen
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De zonwering is 
breder dan de 
gevelopening



8. ROLHEKKEN, 
LUIKEN EN 
ROLLUIKEN

DE SNELTOETS- 
CRITERIA
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‘Rolhekken, luiken en rolluiken’ zijn 

voorzieningen om gevelopeningen tegen 

inbraak en vandalisme te beschermen. 

Vooral aan de voorzijde kunnen rolhekken, 

luiken en rolluiken zeer bepalend zijn voor 

het straatbeeld. De kwaliteit van de gevel 

en het straatbeeld vormen de context van 

de ingreep. 
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Als uitgangspunt voor rolhekken, luiken 
en rolluiken geldt dat de vormgeving 
van het bouwplan moet aansluiten op de 
bestaande bebouwing, de transparantie 
van de gevel en het karakter van de 
omgeving. In positie, maatvoering 
en kleurstelling moet het bouwplan 

CRITERIA

AANTAL, POSITIE,
MAATVOERING EN
HOOFDVORM
• Rolhekken en -luiken worden aan de 

binnenzijde van de gevel geplaatst;

• rolhekken en -luiken worden voor ten 
minste 90% voorzien van glasheldere 
doorkijkopeningen;

• historische luiken worden alleen 
toegepast bij gebouwen waar deze 
oorspronkelijk aanwezig waren.

zeer terughoudend ten opzichte van 
de bestaande bebouwing worden 
uitgevoerd. Voorkomen moet worden 
dat rolhekken, luiken en rolluiken de 
bebouwing visueel en ruimtelijk volledig 
afsluiten.

VORMGEVING, MATERIAAL,
KLEUR EN DETAILLERING
• Het kleurgebruik is ingetogen en 

afgestemd op de gevel.

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 8. ROLHEKKEN, LUIKEN EN ROLLUIKEN
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Rolhekken en -luiken:
- worden aan de binnenzijde van de 
  gevel geplaatst; 
- worden voor ten minste 90% voorzien  
  van glasheldere doorkijkopeningen; 
- zijn in het kleurgebruik ingetogen en 
  afgestemd op de gevel.

FOUT

GOED

GOED

Rolhekken en -luiken worden aan de 
binnenzijde van de gevel geplaatst

DETAIL

buiten binnen
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Het rolhek is niet aan de 
binnenzijde geplaatst en is 
niet voor 90% voorzien van 
glasheldere doorkijkopeningen 



9. ERF- EN  
PERCEEL-  
AFSCHEIDINGEN 

DE SNELTOETS- 
CRITERIA
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‘Erf- en perceelafscheidingen’ zijn fysieke 

begrenzingen van een erf of perceel.  

Erfafscheidingen grenzend aan openbaar 

toegankelijk gebied zijn vanwege hun  

formaat vaak van grote invloed op het 

straatbeeld. Ze dragen bij aan de openbare 

ruimte en moeten als zodanig, net als de 

bebouwing, van voldoende kwaliteit zijn. 



366

Ten opzichte van hekwerken en gebouw-
de afscheidingen hebben begroeide 
hekwerken en beplantingen een zachte 
en vriendelijke uitstraling, deze hebben 
de voorkeur: een groene erfafscheiding 
kan over het algemeen positief wor-
den beoordeeld. Als uitgangspunt voor 
erf- en perceelafscheidingen geldt dat 
de vormgeving van het bouwplan aan-
sluit op de kwaliteit van de bebouwing 
en op het karakter van de omgeving. In 
maatvoering en kleurstelling moeten de 
afscheidingen terughoudend ten opzichte 
van de bebouwing worden uitgevoerd. 
Om de invloed van de maat en schaal van 
erfafscheidingen op de openbare ruimte 
te beperken, maken we een onderscheid 
tussen voor- en achtertuinen. Aan de ach-
terzijde vormt de afscheiding een begren-
zing van de privé-buitenruimte, gericht 
op privacy. Aan de voorzijde daarentegen 

(en op zijerven die op de openbare ruimte 
zijn gericht) grenst de afscheiding aan 
het publieke karakter van de straat of het 
trottoir en is een bescheiden afmeting 
en uitstraling meer gepast. Erf- en per-
ceelafscheidingen moeten kortom een 
fysieke begrenzing creëren, zonder dat 
de visuele en ruimtelijke relatie tussen 
bebouwing, straten, trottoirs en andere 
aangrenzende ruimtes verloren gaat. 

Omdat de samenhang tussen bebou-
wing, straten, pleinen, plantsoenen, 
tuinen en afscheidingen in bescherm-
de stadsgezichten bovengemiddeld 
groot is, zijn de sneltoetscriteria in 
deze gebieden niet van toepassing: 
hier is maatwerk vereist, afgestemd 
op de kwaliteit en specifieke kenmer-
ken van het betreffende stadsgezicht.

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 9. ERF- EN PERCEELAFSCHEIDINGEN
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CRITERIA

AANTAL, POSITIE,
MAATVOERING EN
HOOFDVORM
• Groene of begroeide erfafscheidingen 

hebben de voorkeur;

• het type erfafscheiding is afgestemd op 
de bebouwing en het karakter van de 
omgeving;

• afscheidingen zijn eenduidig vorm-
gegeven en hebben een regelmatige 
onderverdeling (geen combinatie van 
verschillende vormen en materialen);

• afscheidingen worden in één lijn  
geplaatst;

• op voorerven zijn afscheidingen  
maximaal 1 meter;

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 9. ERF- EN PERCEELAFSCHEIDINGEN

•  achter de voorgevelrooilijn zijn afschei-
dingen maximaal 2 meter, tenzij ze 
naar de openbare ruimte zijn gekeerd: 
afscheidingen zijn dan maximaal 2 
meter vanaf de achtergevelrooilijn. 

 

VORMGEVING, MATERIAAL,
KLEUR EN DETAILLERING
• Materiaalgebruik, kleur en detaillering 

zijn ingetogen en afgestemd op de 
bebouwing en de omgeving.
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GOED

GOED

GOED

achtergevelrooilijn

achtergevelrooilijn

De hoogte van de erf- 
afscheiding bedraagt  
achter de achtergevel- 
rooilijn max 2,0 m

De hoogte van de erf- 
afscheiding bedraagt  
achter de achtergevel- 
rooilijn max 2,0 m

De hoogte van de erfafscheiding bedraagt 
voor de achtergevelrooilijn max 1,0 m

De hoogte van de erfafscheiding bedraagt 
voor de achtergevelrooilijn max 1,0 m

Groene of begroeide 
erfafscheidingen  
hebben de voorkeur
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achtergevelrooilijn

hoogte = max 2 m

Regelmatig verdeeld 

- De erfafscheiding voor de achtergevelrooilijn is hoger dan 1,0 m;
- de erfafscheiding is niet eenduidig vormgegeven.

FOUT

hoogte = max 
1,0 m

ac
h

te
rg

ev
el

ro
o

ili
jn
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CRITERIA

10. RECLAME
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DE SNELTOETS- 
CRITERIA

De sneltoetscriteria voor reclame komen 

rechtstreeks voort uit de reclamenota: 

Reclamebeleid 2016. Reclamebeleid, 
welstandscriteria reclame en 
uitstallingenbeleid Gemeente Groningen. 

Voor een uitgebreide toelichting en gebieds-

beschrijving wordt daarom naar deze nota 

verwezen (groningen.nl/reclamenota). De 

reclamenota bepaalt het beleid voor reclame-

uitingen en vormt het uitgangspunt voor de 

welstandstoets. Hier wordt volstaan met de 

voor de welstandstoets relevante criteria, 

zoals opgenomen in de reclamenota. 
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Voor de sneltoetscriteria van reclame-ui-
tingen worden er verschillende gebieden 
onderscheiden: de binnenstad, wijkwin-
kelcentra en woongebieden, bedrijventer-
rein, kantoorgebieden en ‘buitengebied, 
groen, recreatie, sport en water’. Ook 
zijn er verschillende typen reclame, zoals 
gevelreclame en buitenreclame. Uiter-
aard verschillen de sneltoetscriteria voor 
verschillende typen reclame-uitingen per 
gebied. In beschermde stadsgezichten 
dient reclame optimaal afgestemd te zijn 
op het stadsbeeld en de architectuur van 
individuele panden. Voor deze gebieden 
zijn de sneltoetscriteria kortom gericht op 
reclame-uitingen die een (aan de gevel) 
ondergeschikte toevoeging vormen. In 
de overige delen van de stad, vooral die 
van bedrijventerrein en kantoorgebieden, 
gelden ruimere normen; de criteria voor 
afmetingen, maar ook die ten aanzien 
van aantal en verschijningsvorm zijn er 
‘ruimer’.

Daarnaast geldt voor reclame-uitingen 
een aantal beleidsuitgangspunten, die 
aan de criteria ten grondslag liggen. De 
uitgangspunten verklaren de overweging 
van het reclamebeleid: reclame-uitingen 
moeten het gebouw in architectonische 
zin respecteren. In algemene zin kan 
worden gesteld dat de reclame geen 
onderdeel van de gevel moet worden, het 
gebouw en de gevelopeningen niet mag 
afsluiten, maar als een losse (en onderge-

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 10. RECLAME

schikte) toevoeging moet worden gezien, 
afgestemd op de gevelcompositie en -in-
deling en passend bij de opbouw van de 
gevel of de plint. Dit betekent dat, zeker 
in de binnenstad, waarin de architectuur 
divers is en bijna geen gevel hetzelfde, 
elk pand in principe een andere context 
voor de reclame vormt. De sneltoetscrite-
ria zijn zo opgesteld dat zij voor een scala 
aan verschillende panden, zo veel moge-
lijk vergelijkbare mogelijkheden creëren. 
Per pand kunnen echter verschillen ont-
staan, doorgaans vooral in de positie van 
de reclame ten opzichte van de gevel.
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CRITERIA

BINNENSTAD EN BESCHERMDE 
STADSGEZICHTEN:
BELEIDSUITGANGSPUNTEN
• Er is een goede balans tussen de 

gewenste levendigheid en kwaliteit van 
de reclame-uitingen aan de gevels; 

• ondanks de reclame-uitingen is er 
sprake van een rustig, niet-schreeu-
werig straatbeeld;

• er is een goed woon- en leefklimaat;

• voor een uitnodigende en hoogwaar-
dige plint blijven de raamdelen zo veel 
mogelijk transparant en zijn ze voorzien 
van een etalage;

• de (historische) gevels blijven zo veel 
mogelijk zichtbaar;

• gevelreclame wordt zo veel mogelijk op 
één horizontale lijn geplaatst;

• het aantal toegestane reclame-uitingen 
geldt per gevel, hoekpanden bestaan 
uit twee gevels.

AANTAL, POSITIE,  
MAATVOERING EN  
HOOFDVORM 
 
PAND-GEBONDEN GEVELRECLAME  
BINNENSTAD EN BESCHERMDE  
STADSGEZICHTEN: 
Op ten minste 2,2 meter vanaf maaiveld 
en onder de dorpel van de ramen van de 
eerste verdieping worden: 

• 3 van de 5 onderstaande reclame- 
uitingen in de gebieden Pleinen 
en brede straten en Winkelstraten 
geplaatst;

• 2 van de 5 onderstaande reclame- 
uitingen in Overig beschermd  
stadsgezicht geplaatst.

Samengevoegde panden worden als één 
bedrijf gezien en mogen één extra ge-
velreclame toepassen. Bij extra lange of 
grote panden is maatwerk vereist. Voor 
raamstickers en (led-)schermen geldt de 
eis van 2,20 meter vanaf maaiveld niet.

BELETTERING
•  Uitvoering: horizontale tekst plat op 

de voorgevel, uitgevoerd in los op de 
gevel aangebrachte letters, eventueel 
aangevuld met een logo;

• maximale hoogte: 0,45 meter;

• maximale breedte: 75% van de gevel-
breedte.
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HAAKS OP DE GEVEL
• Uitvoering: dubbelzijdige  

(licht)reclame;

• maximale afmetingen: 0,9 x 0,9 meter;

• positie: op dezelfde hoogte als de losse 
belettering plaatsen.

MARKIES/UITVALSCHERM
• Maximale breedte: 75% van de breedte 

van de zonwering, als sprake is van 
reclame op één zonwering op een 
pand;

• maximale breedte: 50% van de breedte 
van de zonwering als sprake is van 
reclame op meer dan één zonwering 
op een pand;

• maximale hoogte: 0,45 meter.

RAAMSTICKERS / DICHTZETTEN VAN 
RAMEN
• Maximale afmetingen: 25% van het 

glasoppervlak, gerekend per kozijn;

• maximale afmetingen: indien de 
raamstickers uit letters of vergelijkbare 
elementen bestaan is maximaal 50% 
van het glasoppervlak toegestaan;

• bij tijdelijke raamstickers met betrek-
king tot het aanbieden van bedrijfs- of 
winkelruimte voor verkoop of verhuur 
geldt geen maximale oppervlakte, 
er geldt een maximale duur van 6 
maanden;

• positie: het permanent ‘dichtzetten’ 
van ramen door middel van een wand 
op 0,3 meter achter het glasoppervlak.

(LED-)SCHERMEN
• Positie: aan de binnenzijde, op 0,3 

meter achter het glasoppervlak;

• maximale afmeting: 25% van het glas-
oppervlak, per kozijn;

• algemene criteria: 
- pandgebonden; 
- niet aan verkeersroutes; 
- lichtsterkte veroorzaakt geen on-    
  evenredige overlast; 
- geen flikkerende afbeeldingen; 
- de schermen branden alleen tijdens  
  de openingstijden van de winkel of  
  het bedrijf en zijn in ieder geval na  
  22.00 uur uit; 
- alleen in de horecaconcentratiege- 
  bieden (Poele- en Peperstraat, het  
  eerste deel van de Gelkingestraat en  
  de Ellebogen) geldt dat de schermen  
  van de horeca ook na 22.00 uur  
  mogen branden, maar uitsluitend  
  tijdens de openingstijden.

 
WIJK- EN BUURTWINKELCENTRA 
EN WOONGEBIEDEN -  
BELEIDSUITGANGSPUNTEN
• Meer dan in de binnenstad ligt hier de 

nadruk op het wonen; het woonkli-
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Haakse reclame:
-  op dezelfde hoogte als  
 belettering, max 0,9 x 0,9 meter

Reclame op zonwering:
- max 75% markiesbreedte;
- max 0,45 meter hoog.

Led-scherm:
- oppervlakte max 25%
 van glasoppervlakte;
- min 0,3 meter achter glas.

Raamstickers:
-  oppervlakte max  
 25% van glasoppervlakte

gevelbreedte
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Belettering:
-  los op de gevel; 
-  max 75% gevelbreedte;
- max 0,45 meter hoog.
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maat wordt te allen tijde gerespecteerd 
bij de gevoerde reclame;

• gevelreclame wordt op de plint van het 
pand aangebracht; bij gebouwen met 
platte daken is het mogelijk gevelre-
clame op de dakrand aan te brengen;

• gevelreclame wordt zo veel mogelijk in 
één horizontale lijn geplaatst;

• het aantal toegestane reclame-uitingen 
geldt per gevel, hoekpanden bestaan 
uit twee gevels; bij extra lange of grote 
panden is maatwerk vereist;

• voor een uitnodigende en hoogwaar-
dige plint blijven de raamdelen zo veel 
mogelijk transparant en zijn ze voorzien 
van een etalage.

AANTAL, POSITIE,  
MAATVOERING EN  
HOOFDVORM
 
PAND-GEBONDEN WIJKWINKELCENTRA 
EN WOONGEBIEDEN:

GEVELRECLAME
• Minimale hoogte: ten minste 2,2 meter 

boven maaiveld;

• uitvoering: plat op de voorgevel aange-
brachte enkelzijdige reclame in de 
vorm van belettering, lichtbakken of 
borden;

• maximale hoogte: 0,65 meter;

• maximale breedte: 75% van de gevel-
breedte met een maximum lengte 
van 15 meter.

DUBBELZIJDIGE (LICHT)RECLAME, 
HAAKS OP DE GEVEL AANGEBRACHT
• Maximale afmetingen: 0,9 x 0,9 

meter; 

• positie: op dezelfde hoogte als de 
belettering geplaatst.

BOVENOP DE DAKRAND VAN DE 
VOORGEVEL AANGEBRACHTE, ENKEL-
ZIJDIGE RECLAME 
• Uitvoering: letters, eventueel aange-

vuld met een logo;

• maximale hoogte: 0,65 meter;

• niet toegestaan in het geval van 
schuine daken.

RAAMSTICKERS / DICHTZETTEN  
VAN RAMEN
• Maximale afmetingen: 25% van het 

glasoppervlak, gerekend per kozijn;

• maximale afmetingen: indien de 
raamstickers uit letters of vergelijk-
bare elementen bestaan, maximaal 
50% van het glasoppervlak;

• bij tijdelijke raamstickers met betrek-
king tot het aanbieden van bedrijfs- 
of winkelruimte voor verkoop of 
verhuur geldt geen maximale opper-



377

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 10. RECLAME

vlakte; er geldt een maximale duur van 
6 maanden;

• positie: het permanent ‘dichtzetten’ van 
ramen door middel van een wand op 
0,3 meter achter het glasoppervlak.

(LED-)SCHERMEN
• Positie: aan binnenzijde, op 0,3 meter 

achter het glasoppervlak;

• maximale afmeting: 25% van het glas-
oppervlak, gerekend per kozijn;

• algemene criteria: 
- pandgebonden; 
- niet aan verkeersroutes; 
- lichtsterkte veroorzaakt geen   
  onevenredige overlast; 
- geen flikkerende afbeeldingen; 
- de schermen branden alleen tijdens  
  de openingstijden van de winkel of  
  het bedrijf en zijn in ieder geval na  
  22.00 uur uit.

  
BEDRIJVENTERREINEN -  
BELEIDSUITGANGSPUNTEN
• Gevelreclame op gebouwen aan het 

hoofdverkeersnetwerk is representa-
tief, hoogwaardig en terughoudend 
vormgegeven;

• gevelreclame op bedrijfsverzamelge-
bouwen is op elkaar afgestemd en is 
terughoudend;

• gevelreclame wordt op één horizontale 
lijn geplaatst;

• reclame op het eigen terrein bij 
bedrijven is terughoudend;

• voor gebouwen en percelen, gelegen 
op een bedrijventerrein maar niet aan 
of zichtbaar vanaf het hoofdverkeer-
snetwerk, geldt dat gevelreclame en 
buitenreclame welstandsvrij is.

AANTAL, POSITIE,  
MAATVOERING EN  
HOOFDVORM
 
PANDGEBONDEN GEVELRECLAME  
AAN HET HOOFDNETWERK:

OP DE GEVEL
• Uitvoering: horizontale tekst plat op 

de voorgevel, uitgevoerd in los op de 
gevel aangebrachte letters, eventueel 
aangevuld met een logo;

• maximale hoogte: 0,65 meter;

• maximale breedte: 75% van de gevel-
breedte met een maximum van 15 
meter; 

• alleen op de naar de openbare weg 
gekeerde gevel(s), plat op de gevel, 
enkelzijdige reclame met een maxi-
male oppervlakte per reclame van 20% 
van de oppervlakte van de gevel;



378

Op de dakrand:
- max 20% van de gevelhoogte;
- max 50% van de gevelbreedte.

Op de gevel:
- max 0,65 meter hoog;
- max 75% van de gevelbreedte  
 en max 15 meter lang.

Totaalontwerp voor 
reclame is afgestemd op 
de architectuur van het 
gebouw

BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 10. RECLAME
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• spanframes met ‘onzichtbaar’ frame 
zijn toegestaan.

OP DE DAKRAND
• Enkelzijdige reclame bestaande uit 

losse letters met een maximale hoogte 
van 20% van de gevelhoogte; 

• maximale breedte: 50% van de gevel-
breedte.

OP BEDRIJFSVERZAMELGEBOUWEN
• Reclame op bedrijfsverzamelgebouwen 

is onderdeel van een totaalontwerp 
voor reclame, de reclame-uitingen zijn 
op elkaar afgestemd; 

• geen lcd- of led-schermen.

BUITENRECLAME:
RECLAMEZUILEN
• Per bedrijf maximaal één naambord, 

met uitzondering van hoeksituaties;

• bij gebouwen tot 5 meter hoog: 
-  maximale hoogte: 2,5 meter; 
-  maximale breedte/diepte: 0,65 meter;

• bij gebouwen van 5 tot 10 meter hoog: 
-  maximale hoogte: 4 meter; 
-  maximale breedte/diepte: 1 meter;

• bij gebouwen hoger dan 10 meter: 
-  maximale hoogte: 5 meter; 
-  maximale breedte/diepte: 1,5 meter.

VLAGGENMASTEN
• Maximaal drie vlaggenmasten per 

perceel van gelijke hoogte en in een 

rechte lijn geplaatst, op gelijke afstand;

• geen lcd- of led-schermen.

KANTOORGEBIEDEN - 
BELEIDSUITGANGSPUNTEN
• Gevelreclame op gebouwen is repre-

sentatief, hoogwaardig en terughou-
dend vormgegeven;

• gevelreclame op bedrijfsverzamelge-
bouwen is zo veel mogelijk op elkaar 
afgestemd en is terughoudend;

• gevelreclame wordt zo veel mogelijk 
op één horizontale lijn geplaatst;

• reclame op het eigen terrein bij 
bedrijven is terughoudend;

• geen lcd- of led-schermen langs 
verkeersroutes.

AANTAL, POSITIE,  
MAATVOERING EN  
HOOFDVORM

PAND-GEBONDEN GEVELRECLAME 
KANTOORGEBIEDEN:

OP DE GEVEL
• Uitvoering: horizontale tekst plat op 

de voorgevel, uitgevoerd in los op de 
gevel aangebrachte letters, eventueel 
aangevuld met een logo;

DEEL 4. DE SNELTOETSCRITERIA: 10. RECLAME
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• maximale hoogte: 0,65 meter;

• maximale breedte: 75% van de gevel-
breedte, met een maximum van 15 
meter; 

• op gebouwen in sport- en evenemen-
tengebieden zijn spanframes toege-
staan met een maximale oppervlakte 
van 15% van de gevel, gespannen in 
een ‘onzichtbaar’ frame.

OP DE DAKRAND
• Enkelzijdige reclame bestaande uit 

losse doosletters met een maximale 
hoogte van 20% van de gevelhoogte; 

• maximale breedte: 50% van de gevel-
breedte.

OP BEDRIJFSVERZAMELGEBOUWEN
• Reclame op bedrijfsverzamelgebouwen 

is onderdeel van een totaalontwerp 
voor reclame, waarbij de reclame 
wordt afgestemd op de architectuur 
van het gebouw. Van de aanvrager 
wordt verwacht dat duidelijk wordt 
gemaakt of en hoe de reclame-uiting in 
het totaalontwerp voor reclame past.

(LED-)SCHERMEN
• Positie: aan binnenzijde plaatsen, op 

0,3 meter achter het glasoppervlak;

• maximale afmeting: 15% van het glas-
oppervlak, gerekend per kozijn;

• algemene criteria: 
- niet aan verkeersroutes; 

- lichtsterkte veroorzaakt geen oneven- 
  redige overlast; 
- geen flikkerende afbeeldingen; 
- pandgebonden; 
- uitzetten tussen 22.00 en 6.00 uur.

BUITENRECLAME  
KANTOORGEBIEDEN:

RECLAMEZUILEN
• Per bedrijf maximaal één naambord, 

met uitzondering van hoeksituaties;

• bij gebouwen tot 5 meter hoog: 
-  maximale hoogte: 2,5 meter; 
-  maximale breedte/diepte: 0,65 meter;

• bij gebouwen van 5 tot 10 meter hoog: 
-  maximale hoogte: 4 meter; 
-  maximale breedte/diepte: 1 meter;

• bij gebouwen hoger dan 10 meter: 
-  maximale hoogte: 5 meter; 
-  maximale breedte/diepte: 1,5 meter.

BUITENGEBIED, GROEN,  
RECREATIE, SPORT, WATER –  
BELEIDSUITGANGSPUNTEN
• In groene gebieden gaan we zeer  

terughoudend om met het plaatsen  
van reclame;

• het aantal toegestane reclame-uitingen 
geldt per gevel, hoekpanden bestaan 
uit twee gevels;
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• gevelreclame wordt zo veel mogelijk op 
één horizontale lijn geplaatst;

• gevelreclame wordt niet op woningen 
of woongebouwen aangebracht;

• gevelreclame wordt zo veel mogelijk 
vanuit zichzelf belicht in plaats van 
extern aangelicht;

• reclame op het eigen terrein is terug-
houdend. 

AANTAL, POSITIE,  
MAATVOERING EN  
HOOFDVORM

PANDGEBONDEN GEVELRECLAME:

OP DE GEVEL
• Uitvoering: plat op de voorgevel 

aangebrachte enkelzijdige reclame in 
de vorm van belettering, lichtbakken of 
borden;

• maximale hoogte: 0,65 meter;

• maximale breedte: 75% van de  
gevelbreedte.

BOVENOP DE DAKRAND VAN DE VOOR-
GEVEL AANGEBRACHTE, ENKELZIJDIGE 
RECLAME
• Uitvoering: losse letters;

• maximale hoogte: 0,65 meter;

• niet toegestaan in het geval van 
schuine daken;

• geen lcd- of led-schermen.

BUITENRECLAME:

RECLAMEZUILEN
• Per bedrijf maximaal één naambord;

• maximale hoogte: 2 meter;

• maximale breedte/diepte: 0,5 meter.

VLAGGENMASTEN
• Maximaal één vlaggenmast per 

perceel;

• geen lcd- of led-schermen.

SPORTVELDEN
• Reclame enkel gericht op sportvelden.



De gemeente Groningen hecht waarde 
aan de kwaliteit van de gebouwde 
omgeving. Het is een publiek belang 
om zorgvuldig met die omgeving om 
te gaan. Tegelijkertijd wil de gemeente 
burgers niet onnodig beperken in de 
mogelijkheid gebouwen aan te passen 
aan hun wensen. Het beoordelen 
van bouwplannen op redelijke eisen 
van welstand is een manier om deze 
twee uitgangspunten in de praktijk te 
brengen. De stad gaat daarbij uit van 
overeenkomsten, zonder verschillen uit 
het oog te verliezen. 
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