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Iedere plek is de
moeite waard
Samen met beleidsmakers en -uitvoerders,
maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren –
soms individueel, soms georganiseerd – werken we aan de
identiteit van onze leefomgeving. We vinden het belangrijk
en zijn ons ervan bewust dat we dat doen voor iedereen en
voor nog vele generaties na ons. Iedere plek is in onze ogen
de moeite waard en verdient daarom aandacht.

“Bij Het Oversticht zijn we ervan overtuigd
dat een hoge kwaliteit van de omgeving
een positieve invloed heeft op het
functioneren van mensen en daarmee op
onze samenleving. Het maatschappelijk
belang komt daarbij op de eerste plaats.”
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Onderzoeken en adviseren

Signaleren en agenderen

Vanuit een sociaal maatschappelijke verbinding

Naast advisering is voor Het Oversticht het signaleren en agenderen van

groeit ons werkgebied – ontstaan in Overijssel

ruimtelijke issues in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen belangrijk.

en verbonden met Flevoland, aan de randen

In 2016 deden wij dat ondermeer door het organiseren van bijeenkom

uit. Zoals binnen de twintig samenwerkende

sten in het kader van onze projecten sociale kwaliteit: medio maart een

gemeenten in de regio Zwolle met bijvoorbeeld

bijeenkomst Kerk als baken in de buurt, waarbij we met kerkbesturen,

Elburg, Westerveld en Meppel, waar we ook

geloofsgemeenschappen en bewoners van wijken en dorpen van gedach

in het verslagjaar de welstandsadvisering

ten wisselden over nieuwe impulsen voor op termijn leegstaande kerken.

organiseerden.
De resultaten van het onderzoek leidden tot artikelen in Binnenlands
Bestuur, De erfgoedstem en het Reformatorisch Dagblad; eind maart het
drukbezochte symposium In mooie plannen kun je niet wonen! Ofwel?
over wederopbouwwijken – de r esultaten van het project werden vast
gelegd in het magazine Licht, lucht en ruimte 2.0.

Activeren en verbinden

Informeren en inspireren

Ook pitchten we tijdens een woonkeuken van

Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed van betekenis laten zijn voor mensen

de provincie Overijssel ons project Erven voor

vinden we belangrijk. Dus investeerden we ook in 2016 in erfgoededucatie

Ouderen, diezelfde avond te zien bij RTV Oost.

met erfgoedlessen op maat voor basisscholen; publieksactiviteiten

De bevindingen van drie pilots zijn opgenomen

in het Overijssels depot voor de bodemvondsten; deelname aan de

in een werkschrift.

Architectuurbiennale Zwolle en bijdragen aan de lezingencyclus Verhalen
over Zwolle.
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Samen maken we
de ruimte
De maatschappij verandert en de

verleidelijke regels die helpen om

Omgevingswet, die naar verwachting

kwalitatieve ambities en zorgplichten te

in 2019 in werking treedt, anticipeert

verwezenlijken? Wat b
 etekent ‘een goede

hierop. De wet integreert 26 wetten op

omgevingskwaliteit’ voor het omgevings

het gebied van de fysieke leefomgeving.

plan? We hebben hierbij de ambitie dit

Hieronder vallen ook onderwerpen waar

plan in te zetten voor de maatschappe

Het Oversticht voor staat, zoals ruim

lijke doelstellingen van de Omgevingswet:

telijke kwaliteit, erfgoed en landschap.

een veilige en gezonde leefomgeving en

Met de Omgevingswet wil de rijksover

een goede omgevingskwaliteit.

heid het wettelijk systeem eenvoudig en
beter maken. Bij de nieuwe instrumenten,

Het denkmodel dat we gezamenlijk

die op hun beurt vragen om andere

ontwikkelden, is bedoeld voor alle men

(ruimtelijke) processen, staat de houding

sen die betrokken zijn bij het maken van

van ‘samen eruit komen’ voorop. Voor en

een omgevingsplan. Het is een moment

door mensen, want: Samen maken we de

opname; gebruikers van het denkmodel

ruimte! Deze grondhouding hanteert Het

zijn van harte welkom om hun ervaringen

Oversticht geruime tijd en zit bijvoorbeeld

te delen. Gemeenten zullen we dit

verweven in het model ‘stadsbouwmees

jaar uitnodigen actief te participeren

ter’, het werken van de ervenconsulent

als OOK-voorbeeld en samen met het

en de dorpencoach. In de afgelopen jaren

onderzoeksteam ideeën en kennis toe te

zijn nieuwe en innovatieve vormen van

passen en verder te ontwikkelen. Op deze

welstandsbeleid ontwikkeld die gericht

wijze wordt de basis van het in 2016 ont

zijn op omgevingskwaliteiten en een

wikkelde denkmodel verder uitgewerkt.

brede gezamenlijke werkwijze. Deze zijn:

Samenwerking met andere organisatie en

‘omgevingswetproof’! En samen met

betrokkenen bij de zoektocht naar vorm

gemeenten blijven we doorontwikkelen

en inhoud van het nieuwe omgevings

op basis van de ambitie van de gemeente.

plan, maakt hier deel van uit. ¢

In het verslagjaar bereidden we ons
samen met onze partners in het Team
Ruimtelijke Kwaliteit Nederland voor
op de Omgevingswet. We ontwik
kelden 10 uitgangspunten voor een
Omgevingsplan Op Kwaliteit (OOK).
We stelden ons de vraag: Hoe en met
wie maak je een omgevingsplan met
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31-12-16

31-12-15

€ 3.677.168,00

€ 3.427.532,00

€ 3.093.360,00

€ 2.955.061,00

overig

€ 583.808,00

€ 472.471,00

totaal

€ 3.677.168,00

€ 3.427.532,00

levering producten/diensten

€ 3.350.606,00

€ 3.100.034,00

overig

€ 38.150,00

€ 38.560,00

totaal

€ 3.388.756,00

€ 3.138.594,00

personeel

€ 2.237.948,00

€ 2.160.905,00

overig

€ 1.012.509,00

€ 931.693,00

totaal

€ 3.250.457,00

€ 3.092.598,00

€ 138.299,00

€ 45.996,00

activa
passiva

baten

lasten

eigen vermogen

resultaat

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht
Sinds 15 september is het voorzitterschap van de Raad
van Toezicht overgenomen door de heer drs. T.J. Schouten.
Hij nam deze taak over van de heer L.B. Kobes uit Enter.
Het Oversticht is de heer Kobes zeer erkentelijk voor zijn
bestuurlijke inzet: professioneel, kritisch en betrokken.
Als waardering voor zijn inzet overhandigde de heer
Buijs, namens alle medewerkers van Het Oversticht, De
Vitruvius: door Het Oversticht uitgereikt aan personen
die zich op bijzondere wijze inzetten voor bevordering en
instandhouding van het landelijk en stedelijk ‘schoon’.
De heer Schouten was al sinds 1 januari 2011 lid van de
Raad en is sinds 2012 burgemeester van de gemeente
Oldenzaal. Zijn plek in de Raad is ingevuld door de heer
ing. E.J. Bilder, burgemeester van Zwartewaterland. De
Raad, met een vertegenwoordiging uit de overheid en
het bedrijfsleven, richt zich op advies en toezicht op de
beleidsstrategie, resultatenontwikkeling, toetsing en
begroting. De voorzitter is de eerste sparring partner
vanuit de Raad met de directeur-bestuurder.
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Vier projecten uitgelicht

De seventies
Met een themanummer van de Over> en een activitei

Nieuw welstandsbeleid

tenprogramma (o.a. bezoek aan de Zwolse binnenstad
en de tuinen van Mien Ruijs), sloten we aan bij een

De gemeenten Tubbergen en Dinkelland wilden een

tentoonstelling over de jaren ’70 en ’80 in het Stedelijk

welstandsbeleid dat burgers inspirerend informeert

Museum Zwolle.

over de ruimte om hun eigen omgeving in te richten.
Het Oversticht hielp hen bij het opstellen van een digi
taal omgevingskwaliteitsbeleid met een aanvullende
inspiratiefolder.

Prijsvraag
Drie trainees van Het Oversticht deden met hun ontwerp
OWN IT - De Tussenruimte mee aan de prijsvraag A
Home away from Home. De Tussenruimte biedt een
oplossing voor de huisvesting van statushouders in
leegstaand vastgoed.

Consulenten in de pers
De onafhankelijke advisering van de landgoederencon
sulent en ervenconsulent werd belicht in artikelen in De
Landgoedeigenaar en Landleven.

7
SHO00034

Aan de Stadsmuur 79-83
Postbus 531
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