
 

MEMO 

 

Aan  : Commissie Grondgebied  

Van  : T.Kokke 

Opstellers : E.P.Spanjer en J.T.M. de Haan-Bergisch 

Datum  : 02-06-2009 

Verzenddatum : 

Onderwerp : Vlaggenmasten  

Ons kenmerk : 2009011610 

 

Aanleiding 

Op 21 januari heeft de gemeente Bloemendaal een bouwaanvraag ontvangen voor het plaatsen van 10 vlaggenmasten op het 

terrein van Hockyvereninging HBS aan de Bergweg 1A te Bloemendaal. Naar aanleiding van de aanvraag is in de 

raadsvergadering van 23 april is  een motie van Pvda en Liberaal  Bloemendaal ingediend. Voorafgaand aan een  beleidsnotie 

wordt met deze  memo inzichtelijk gemaakt hoe in Bloemendaal met vlaggenmasten wordt omgegaan en hoe het zou kunnen.  

Tot deze aanvraag zijn er – voor zover bekend – geen aanvragen ingediend voor vlaggenmasten noch handhavingsverzoeken 

voor  het plaatsen van illegale vlaggenmasten. 

 

Juridisch kader 

Algemeen 

Tot een hoogte van 2 meter zijn vlaggenmasten bij een woning ingevolge artikel 3, tweede lid, aanhef en onder b, van het 

Besluit bouwvergunningsvrije/licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, bouwvergunningvrij omdat zij dan zijn aan te merken 

als tuinmeubilair. Bij een hoogte van meer dan 2 meter is deze lichtbouwvergunninplichtig. Tuinmeubilair hoger dan 5 meter is 

regulier bouwvergunningspichtig.     

 

Voor bouwvergunningsplichtige bouwwerken is In de artikelen 40 en 44 van de Woningwet vastgelegd, dat bouwplannen 

preventief worden getoetst aan het bestemmingplan, de redelijke eisen van Welstand, het Bouwbesluit en de 

Bouwverordening. De bouwvergunning mag alleen en moet worden geweigerd als deze in strijd is met een van de voornoemde 

criteria.  

 

In het (ontwerp) Besluit ruimtelijke ordening (Bro), waarvan de bedoeling is dat het gelijk met de WABO in werking gaat treden, 

wordt één vlaggenmast, geplaatst bij een hoofdgebouw bouwvergunningvrij. De aanzet tot beleid zal zich in principe beperken 

tot het plaatsen van meerdere vlaggenmasten bij een hoofdgebouw of op een terrein. 

 

Bestemmingsplan 

De bestemmingsplannen van de gemeente Bloemendaal bevatten – op één uitzondering na – geen bepalingen over 

vlaggenmasten. Een vlaggenmast is aan te merken als een bouwwerk, geen gebouw zijnde en aan dergelijke bouwwerken is in 

de bestemmingsplanbepalingen een maximale hoogte verbonden, die over het algemeen drie meter bedraagt. Dit betekent dat 

voor alle vlaggenmasten in de gemeente Bloemendaal hoger dan toegestaan in het bestemmingsplan ontheffing moet worden 

verleend wegens strijd met het bestemmingsplan. Voor de bij een woning geplaatste vlaggenmast geldt de vergunningplicht 

zodra deze hoger is dan twee meter, omdat het dan niet meer bouwvergunningvrij is en moet ook ontheffing worden gevraagd, 

zodra de toegestane hoogte zoals is bepaald in het bestemmingsplan wordt overschreden.  

 

De uitzondering betreft het bestemmingsplan Bennebroek  2006. Daarin is wel een bepaling opgenomen die ziet op 

vlaggenmasten. Volgens artikel 3, eerste lid aanhef en onder h, van de voorschriften van het bestemmingsplan Bennebroek 

2006 mag de hoogte van andere bouwwerken, zoals straat- en tuinmeubilair en geen erfafscheidingen zijnde, niet meer 

bedragen dn 3,00 meter, met dien verstande dat de hoogte van vlaggenmasten en antennes maximaal 5,00 meter mag 

bedragen. Op het grondgebied van het bestemmingsplan ‘Bennebroek 2006’  dient met het beleid rekening te worden 

gehouden met deze bestemmingsplanbepaling. 

 

 

 

APV en Welstandsnota 

Zowel in de Algemene Plaatselijke Verordening als in de Welstandsnota zijn geen bepalingen opgenomen over 

vlaggenmasten. 

 

Aanzet tot beleid 
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Door de regering is onderkend dat het tonen van vlaggen een aanvaard en gewenst gebruik is bij officiële gebeurtenissen, 

gelet op het ontwerp-wetsvoorstel dat gereed ligt ter behandeling, waarbij de aanwezigheid van één vlaggenmast  bij een 

hoofdgebouw vergunningvrij is.  

 

Binnen de gemeente Bloemendaal wordt het aanvaardbaar geacht dat de hoogte van de vlaggenmast in evenwichtige 

verhouding staat tot de afmeting van het hoofdgebouw (niet hoger dan de goothoogte danwel 80% van de nokhoogte). Een 

maximale hoogte van 6 meter bij woningen ligt dan in de rede. De bestemmingsplanbepaling van het bestemmingsplan 

‘Bennebroek 2006’ is daar dan niet mee in overeenstemming. Er kan dan ontheffing worden verleend van deze bepaling tot 

6.00 m op basis van het (nieuwe) beleid. Deze hoogte zou ook moeten gelden voor sportvelden en campings. Voor sportvelden 

en campings  met een groter oppervlak  dan 1000 m² zijn meer vlaggen mogelijk.  

 

Algemeen: 

Onderscheid dient te worden gemaakt tussen vlaggen voor commerciële en niet-commerciële doeleinden: 

- commerciële vlaggen zijn toegestaan op sportvelden en campings. Voor sportvelden zijn maximaal 3 vlaggen bij de 

clubgebouwen toegestaan, zo ook bij het hoofdgebouw op de campings, waarvan er één door toekomstige 

wetgeving vergunningvrij zal zijn. Voor de sportvelden zijn maximaal 5 vlaggenmasten aanvaardbaar. 

- niet commerciële vlaggenmasten, die zijn bedoeld voor het vlaggen bij officiële  feestdagen, zijn toegestaan bij 

woningen, kerken en andere openbare gebouwen. Bij woningen 1 vlaggenmast, bij kerken en andere openbare 

gebouwen maximaal 3 vlaggenmasten, waarvan door de toekomstige wetgeving ook één vlaggenmast vergunningvrij 

zal zijn. 

 

Sneloetscriteria Welstand 

Vlaggenmasten zijn niet in strijd met redelijke eisen van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Wordt 

er niet voldaan aan onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan het van toepassing 

zijn van de sneltoetscriteria dan wordt de bouwaanvraag voor advies aan de welstandscommissie voorgelegd. In geval van een 

mast bij een beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht zal altijd de welstandscommissie om advies 

worden gevraagd. De criteria gelden voor gebruikelijke loshangende vlaggen of bannieren. Te denken valt aan de volgende 

sneltoetscriteria: 

 

Maatvoering 

Bij woningen: maximale hoogte van vlaggenmast 6 meter: 

Bij campings en sportvelden zijn 8 masten toegestaan met een  hoogte van 6 meter 

 

Vormgeving 

Alleen verticale dunne vlaggenmasten zijn toegestaan; 

Alleen vlaggen en banieren zijn toegestaan, geen spandoeken; 

Afmeting vlag in evenwichtige verhouding tot de  hoogte van de vlaggenmast. 

 

Materiaal en kleur van de vlaggenmast 

Kleur vlaggenmast wit of in donkere kleur, geen signaalkleuren en/of felle kleuren. 

 

Overgangssituatie  

Vlaggenmasten, die in overeenstemming zijn met het beleid kunnen op basis hiervan worden gelegaliseerd. Anders zal tot 

handhaving moeten worden overgegaan. 

 

Toezicht en Handhaving 

Hierbij kunnen we gebruik maken van een tweetal bestuurlijke sancties. Last onder bestuursdwang en last onder dwangsom 

 

Voor de handhaving wordt een zogenaamde 3 stappenplan gehanteerd: 

1. Constateringbrief van de overtreding, met het verzoek om de overtreding te beëindigen 

2. Vooraankondigings brief bestuursdwang; 

3. Handhavingsbesluit (B&W) dwangsom of bestuurlijke dwangbeschikking. 

 

Hoe gaan andere gemeente om met de vlaggenmast 

Veel gemeente hebben hun vlaggenmast ondergebracht in hun reclamebeleid. In Bloemendaal is daarvoor geen beleid 

ontwikkeld. Er zijn een paar gemeente die speciaal beleid hebben gevormd, Breda, Rotterdam, Veenendaal en Barendrecht, 

Den Haag. 

 


