Flitstoets Schilderwerk
Onderstaande tekst met voorwaarden voor de aanvraag komt uit bijlage 9.5 van de Nota
Ruimtelijke Kwaliteit. Het aanvraagformulier flitsvergunning zelf volgt op pagina 4.
Inleiding
Voor het schilderen van (onderdelen van) een beschermd rijks- of gemeentelijk monument is een
vergunning vereist. Schildervoorstellen die voldoen aan de regels uit deze regeling kunnen –
zonder leges – na vergunningverlening door een medewerker van de afdeling
Vergunningverlening en Handhaving worden uitgevoerd.
Steeds zal per geval worden beoordeeld of de voorgenomen uitvoering past binnen deze regeling,
of dat er sprake is van een specifieke situatie of van onvoorziene omstandigheden waardoor niet
met een flitstoets kan worden volstaan. Plannen die niet voldoen aan deze regeling, zullen worden
voorgelegd aan het Sneltoetsteam of het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit.
Deze regeling geldt niet voor:
 De Middelburgse topmonumenten, zoals omschreven in bijlage 4.
Algemeen
 Schilderwerk overschilderen in dezelfde kleur wordt gezien als onderhoud en mag daarom
zonder vergunning worden uitgevoerd (tenzij er een handhavingsprocedure van toepassing
is).
 Geen felle of dominante kleuren toepassen.
 Het schilderen en bepleisteren van schoon metselwerk is niet toegestaan.
 Ook het in de huisstijl van een bedrijf of instelling schilderen van een pand is niet toegestaan.
 Het stadsbeeld ter plaatse is mede bepalend voor de keuze van de kleur. De kleuren van
stucwerk of geschilderde gevels worden afgestemd op het bestaande kleurgebruik in de
omgeving.
 De historische begrenzing van een pand dient duidelijk te blijven, b.v. bij een winkel die
meerdere panden breed is, dienen de oorspronkelijke panden duidelijk herkenbaar te blijven.
 Kleuren van onderdelen van het gebouw dienen op elkaar te worden afgestemd en gelijke
onderdelen dienen voor het gehele oorspronkelijke pand in dezelfde kleur geschilderd te
worden. Bijvoorbeeld alle kozijnen dienen dezelfde kleur te krijgen.
 De flitsvergunning is een volwaardige omgevingsvergunning en wordt dus ook gepubliceerd in
de Faam. Belanghebbenden kunnen tegen uw plan bezwaar indienen. Wij adviseren u
daarom om vooraf uw plannen met uw buren te bespreken.
Gevels en muurwerk
 Ongeschilderd pleisterwerk dient altijd ongeschilderd te blijven.
 Ongeschilderd metselwerk dient ook altijd ongeschilderd en ongepleisterd te blijven.
 Geschilderd pleister- en/of metselwerk dient bij voorkeur wit geschilderd te worden. Een
nuance richting lichtgrijs of lichte zandsteenkleur is ook mogelijk.
Kroonlijst, fries en deuromlijsting
 De kleuren van deze onderdelen dienen bij voorkeur wit geschilderd te worden. Een nuance
richting lichtgrijs of lichte zandsteenkleur is ook mogelijk.
 In combinatie met geschilderd metsel- of pleisterwerk in dezelfde kleur, moet er minimaal een
(klein) kleurverschil gehanteerd worden tussen enerzijds de gevel en anderzijds de kroonlijst,
fries en deuromlijsting.
 Die drie gevelonderdelen dienen altijd in dezelfde kleur te worden geschilderd.

Kozijnen
 Kozijnen dienen bij voorkeur wit geschilderd te worden, eventueel met een nuance richting
lichte zandsteenkleur of lichtgrijs.
 In combinatie met geschilderd metsel- of pleisterwerk in dezelfde kleur, moet er minimaal een
(klein) kleurverschil gehanteerd worden tussen de gevel en de kozijnen.
Ramen en roedes
Ramen en roedes dienen in dezelfde kleur te worden uitgevoerd, dat wil ook zeggen dat
zogenaamde stopverfbiesjes niet toegestaan zijn. In de kleurtabel vindt u een overzicht van de
toegestane kleuren. Dit zijn wit, lichte zandsteenkleur, lichtgrijs (bij deze drie kleuren moet er
minimaal een klein kleurverschil gehanteerd worden tussen de kozijnen en de ramen/roedes),
okergeel (zeer donker geel), donkergroen, donkerblauw, donkerrood, donkerbruin en donkergrijs.

Raammotieven
 In sommige ramen, vooral boven deuren, is een levensboom- of goudsbloemmotief
opgenomen. Een levensboommotief mag in wit of in de kleur van het raamhout geschilderd
worden.
 De goudsbloem in een goudsbloemmotief dient in goud(kleur) uitgevoerd te worden.
Bestaande veelkleurige goudsbloemen moeten bij onderhoud bij voorkeur in de bestaande
kleuren worden overgeschilderd.
 De roedes dienen in de kleur van het raamhout geschilderd te worden.

Deuren en luiken
 De toegestane kleuren voor deuren en luiken zijn donkergroen, donkerblauw, donkerrood,
donkerbruin en donkergrijs.
 Deuren en luiken dienen in dezelfde kleur geschilderd te worden, tenzij bestaande luiken
voorzien zijn van een luikdecoratie, zoals bijvoorbeeld het Middelburgse zandlopermotief.
Zulke decoraties dienen behouden te blijven. Op bestaande luiken zonder decoratie is het niet
toegestaan om zonder advies van het WARK decoraties aan te brengen.
 Bestaande negentiende-eeuwse neorenaissancevoordeuren met een transparante lak dienen
bij voorkeur transparant gehouden te worden.
 Een andere kleur van de voordeur van een pand t.o.v. de ramen/roeden is mogelijk, mits
passend binnen het kleurenpalet van het kleurenbeleid en passend bij de overige kleuren van
het pand.
Plinten en ijzerwerk
 De plint is de stootrand, die vaak onder aan de gevel te vinden is. Het gaat meestal om een
cementstrook van circa 50 tot 100cm hoog. Deze dient altijd in (donker) steengrijs geschilderd
te worden.
 Voor ijzerwerk, zoals hekwerken en muurankers, is de enige toegestane kleur zwart.

Huisnamen
 Alleen huisnamen mogen als tekst worden aangebracht op een pand. Afbeeldingen zijn niet
toegestaan.
 Huisnamen mogen in zwarte letters aangebracht worden in de bovendorpel van de voordeur
of in het horizontale deel van de deuromlijsting boven de voordeur. In de kroonlijst of op de
gevel mogen zonder toestemming van het WARK geen teksten worden aangebracht.
 De huisnaam mag niet aanstootgevend zijn of bedoeld zijn voor reclamedoeleinden. Ed de
Graaf heeft een boek geschreven over huisnamen, ‘d’ Guld Waerrelt - De wondere
huisnaamwereld van Middelburg’. Voor een passende huisnaam kunnen eigenaren zich voor
advies wenden tot de schrijver op het e-mailadres huisnamen.mburg@zeelandnet.nl.
Gevelstenen
 Ongeschilderde naam- en/of gevelstenen moeten ongeschilderd blijven.
 Bij beschilderde stenen moeten de bestaande kleuren gehandhaafd blijven. Indien andere
kleuren gewenst zijn, is advies van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit
noodzakelijk.
Zonweringkasten
Her en der in de Middelburgse binnenstad komen historische zonweringkasten voor. Deze mogen
alleen in de kleur van het kozijn geschilderd worden.

Formulier flitsvergunning schilderwerk
Bouwadres
Aanvrager

Naam
Straat + huisnummer
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Status pand

O Rijksmonument
O Gemeentelijk monument
O Overige panden gelegen binnen de beschermde stadsgezichten
(Binnenstad en Noordweg)
O Cultuurhistorisch waardevolle panden buiten de beschermde stadsgezichten
(neem contact op met de gemeente: 0118 - 67 52 27)

Kleurnummers
volgens fabrikant:

Wat?

O Sikkens

O Voorgevel

O Sigma

O Zijgevel

O Keim

O Achtergevel

O RAL

O Kroonlijst

O Anders, monster
overleggen.

O Fries

Kleur bestaand
schilderwerk

Kleurnummer nieuw
schilderwerk

O Deuromlijsting
O Kozijnen
O Ramen
O Raammotieven
O Roedes
O Deuren
O Luiken
O Plint
O IJzerwerken
O Woonhuisnaam
O Gevelsteen
O Dakkapel
O Zonweringkasten
O anders, nl……..

Bijlagen
Kleurenfoto’s van de bestaande toestand en de omgeving
U kunt dit formulier met de foto’s, detailtekeningen en de werkomschrijving per post sturen naar
Gemeente Middelburg, afdeling Vergunningverlening en Handhaving, Postbus 6000, 4330 LA
Middelburg of digitaal naar info@middelburg.nl.

