
         

 

  
 

 
Jaaragenda Steunpunt spreekuur/bouwplanoverleg 2020 
 
 
Het spreekuur Zwolle vindt plaats op dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur, in het 
kantoor van Het Oversticht, Aan de Stadsmuur 79-83, te Zwolle.  
 
De afspraken op locatie zijn ook in de ochtend. De precieze tijden worden telkens in 
onderling overleg vastgesteld. 
 
Afspraken te maken uiterlijk 1 week voorafgaand aan ieder overleg via Reinhilde Schuderer, 
reinhilde.schuderer@hetoversticht.nl of 06-29419663. Bereikbaar op dinsdag, woensdag en 
donderdag.  
 
Vragen? Neem contact op met de coördinator van het Steunpunt, Gesien van Altena, 
gesien.vanaltena@hetoversticht.nl of 06-46740871. 

 
 
Jaaragenda 2020 Steunpunt spreekuur/bouwplanoverleg (10:00-12:30 uur) 
 
 

Spreekuur Zwolle 
 

Afspraak op locatie Afspraak op locatie 

14 januari 
11 februari 
10 maart 
7 april 
12 mei (ipv 5 mei Bevrijdingsdag) 

2 juni  
30 juni 
28 juli 
25 augustus 
22 september 
20 oktober 
17 november 
15 december 

21 januari 
18 februari 
17 maart 
14 april 
19 mei 
09 juni 
07 juli 
04 augustus 
01 september 
29 september 
27 oktober 
24 november 
22 december 

28 januari 
25 februari 
24 maart  
21 april  
26 mei 
16 juni 
14 juli 
11 augustus 
08 september 
06 oktober 
03 november 
01 december 
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Hoe zat het ook alweer met het Steunpunt spreekuur? 
Het Steunpunt spreekuur is een informeel overleg over omgang met erfgoed, in het kantoor 
van Het Oversticht in Zwolle, of op locatie. Initiatieven voor het herbestemmen of wijzigen 
van rijksmonumenten kunnen in het spreekuur aan de orde komen, maar bijvoorbeeld ook 
vragen over het verduurzamen van monumenten of subsidiemogelijkheden kunnen 
besproken worden. 
 
Wanneer is het handig, en effectief, om gebruik te maken van het Steunpunt 
spreekuur? 
In ieder geval bij initiatieven voor rijksmonumenten waarbij sprake is van sloop, grootschalige 
wijzigingen, reconstructie of herbestemming. Dat zijn namelijk de in de wet omschreven 
gevallen waarin de gemeente ook advies moet vragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE). Gaat het om een rijksmonument buiten de bebouwde kom, dan moet ook de 
provinciaal adviseur advies uitbrengen.  
 
In het spreekuur is gelegenheid om een initiatief of schetsplan informeel te bespreken met de 
adviseurs van de RCE en de provinciaal adviseur. Dan horen de aanvrager en de gemeente 
hoe de Rijksdienst en de provinciaal adviseur op hoofdlijn denken over het voornemen en 
kan er eventueel richting worden gegeven. Dit kan vertragingen in het latere vergunning 
traject voorkomen. Van de bespreking in het Steunpunt spreekuur wordt een 
gespreksverslag gemaakt (dit is dus geen formeel advies). De afspraken voor dit spreekuur 
worden door de gemeente gemaakt.  
 
Wie zijn tijdens het Steunpunt spreekuur aanwezig? 
Doorgaans zijn de volgende mensen tijdens het spreekuur aanwezig: 
- de initiatiefnemer, samen met adviseur en behandelend ambtenaar van de gemeente 
- voorzitter en notulist vanuit Het Oversticht. 
- adviseurs (architectuurhistorie en bouwkunde)van de RCE  
- provinciaal adviseur voor rijksmonumenten buiten de bebouwde kom 
Op afroep kunnen aanvullend specialisten het overleg bijwonen, bijvoorbeeld adviseurs op 
het gebied van landschap, archeologie of een lid van de gemeentelijke adviescommissie.  
 
Hoe verloopt het traject van initiatief en planvorming tot vergunningverlening soepel? 
Als vergunningverlener moet de gemeente bij aanvragen voor wijziging van gemeentelijke 
monumenten en rijksmonumenten altijd advies vragen aan een onafhankelijke commissie. 
Dit kan in Overijssel een geïntegreerde welstands- en monumentencommissie zijn of een 
speciale monumentencommissie. Deze commissies adviseren dus over alle 
monumentenaanvragen en brengen formeel advies uit aan het college van B&W. In speciale 
in de wet omschreven gevallen moet de gemeente ook advies vragen aan de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de adviseur namens de provincie. Het gaat dan om 
aanvragen voor rijksmonumenten waarbij sprake is van sloop, grootschalige wijzigingen, 
reconstructie, herbestemming, binnen en buiten de bebouwde kom.  
 
Kortom, er zijn aanvragen waarvoor drie adviezen uitgebracht worden. Voordat er 
daadwerkelijk formeel advies wordt uitgebracht is er de mogelijkheid om plannen in 
vooroverleg te bespreken bij de verschillende commissies. Voor bouwplannen voor 
rijksmonumenten (in bovengenoemde gevallen) kan ook gebruik worden gemaakt van het 
Steunpunt spreekuur om het plan informeel te bespreken met de adviseurs van de RCE en 
de provinciaal adviseur. Dat zorgt voor een zekere stroomlijning in het voortraject en 
voorkomt vertraging in het formele vergunning traject. 
 
Vragen? Neem contact op met de coördinator van het Steunpunt, Gesien van Altena, 
gesien.vanaltena@hetoversticht.nl of 06-46740871. 
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