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Laat de omgeving spreken
De kwaliteit van onze omgeving doet er toe. Misschien zijn we ons daarvan niet altijd bewust, 
maar Het Oversticht is ervan overtuigd dat onze omgeving in belangrijke mate bijdraagt 
aan ons levensgeluk. Een klein voorbeeld uit de dagelijkse praktijk in de omgang met elkaar: 
Mensen die we voor het eerst ontmoeten, stellen we gemakkelijk de onschuldige vraag, 
“Waar kom jij vandaan?” Dit illustreert dat we waarde hechten aan de plek, de omgeving waar 
we wonen en leven. Waar we zijn geboren en opgegroeid. En hoe mooi is het dan, dat zo’n 
antwoord aanleiding geeft voor een echte kennismaking. Dat we kunnen doorpraten over 
omgeving en herkomst en wat die voor haar of hem betekenen. Welke verhalen zijn eraan 
verbonden? Waarom spreekt deze plek je aan? 

Dit zijn het soort vragen die Het Oversticht beantwoordt. Daarmee maken wij een aanspre-
kende omgeving voor iedereen en mét iedereen. Om samen kwaliteit te koesteren en te 
ontwikkelen. Voor onszelf, voor onze buren, de samenleving en voor de generaties na ons.

In dit jaarverslag vindt u een overzicht van ontwikkelingen. Daarbij gaat het om de kwaliteit van 
onze leef omgeving, veranderingen in onze organisatie en activiteiten voor onze opdrachtge-
vers en voor de maatschappij. Dit doen wij aan de hand van onze vier instrumenten waarmee 
Het Oversticht haar missie de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. 
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Activiteiten

Het Oversticht signaleert en agendeert

Verkiezingen
Al ver voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft Het Overzicht een ‘Politiek Pamflet’ 
opgesteld om in de partijprogramma’s punten op te nemen die belangrijk zijn voor de kwaliteit 
voor de leefomgeving. Het afgelopen jaar hebben wij dat ook gedaan voor de verkiezing van de 
Provinciale Staten in Overijssel. Alle fracties zijn benaderd.
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7 sleutels
Nederland dreigt lukraak bezaaid te worden met windmolenparken en zonnevelden. Dit heeft 
een negatieve invloed op het landschap en de leefomgeving. Daarom moet bij het opwekken 
van duurzame energie, rekening worden gehouden met de ruimtelijke impact en kwaliteit. 
Onder andere het College van Rijksadviseurs adviseert daarom om ruimtelijke regie te voeren 
bij het verduurzamen van de energievoorziening. Het Oversticht heeft hiervoor zeven prakti-
sche sleutels gemaakt. Deze zijn onder andere gebruikt tijdens de masterclasses die wij samen 
met WMO en VNO-NCW in 2018 voor raadsleden van gemeenten in ons werkgebied 
hebben gegeven. 

Erfgoedbeleid
In opdracht van de provincie Overijssel is in 2018 de campagne ‘Erfgoedsterren’ gestart om 
juist de initiatiefnemers die niet professioneel met erfgoed bezig zijn te helpen met hun idee. 
De campagne zal ook heel 2019 beslaan en vraagt ook aan beleidsmakers om erfgoed promi-
nenter op hun agenda te zetten. Op verschillende gebieden zal een cross-over worden gemaakt 
met erfgoed. Een prijsvraag zal initiatieven belonen met aandacht en begeleiding om projecten 
te realiseren.  

Veranderend landschap
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Het Oversticht informeert en inspireert
Meedenken, meepraten en meebeslissen over ruimtelijke ontwikkelingen in de eigen omge-
ving: bewoners willen meer invloed en krijgen die ook, niet in de laatste plaats door de 
Omgevingswet. Daarom wil Het Oversticht meer mensen betrekken bij de leefomgeving, ook 
als zij geen initiatiefnemer zijn. Voor dit doel is er een publieksmagazine ontwikkeld: #Over. 
Eind 2018 was deze gereed voor verspreiding in een oplage van 4000 exemplaren. De content 
wordt ook online gepubliceerd. 
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Overijsselse Archeologiedag
De afgelopen jaren zijn er unieke vondsten gedaan in de gehele provincie. Denk aan de kogge 
bij Kampen, het oude kerkje bij Huys Hengelo en de Schat van Dalfsen. Overijssel is een archeo-
logische schatkamer waar veel belangstelling voor is. Het Oversticht organiseerde mede de 
Overijsselse Archeologiedag, op 17 februari opgestart door Hester Maij, gedeputeerde van de 
provincie Overijssel, waar veel publiek op af kwam. 

Veel publieksbelangstelling tijdens Overijsselse Archeologiedag
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Erfgoededucatie
Voor het basisonderwijs heeft Het Oversticht lespakketten op maat (o.b.v. de omgeving van de 
school) gemaakt. Hierbij zijn meerdere aspecten van erfgoed opgenomen, zoals de ontwikke-
ling van een dorp, gebouw of van een landschap. Elke les krijgt een lesdoel mee en sluit aan bij 
de landelijk geformuleerde kerndoelen. De lespakketten zijn verzameld op een nieuwe website 
van Het Oversticht: www.erfgoededucatieopmaat.nl. Leraren van het basisonderwijs vinden 
hier hun eigen lespakket en gebruiken dit rechtstreeks op het digibord in de klas. 
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Het Oversticht activeert en verbindt

Omgevingswet
Voor bestuurders en andere geïnteresseerden in de ontwikkelingen van de Omgevingswet, 
organiseerde Het Oversticht op 29 november een congres. De circa 80 bezoekers zagen onder 
andere presentaties van journalist Joris Luyendijk (“Van boven is besloten dat het van onderaf 
moeten komen”); gedeputeerde provincie Flevoland Jop Fackeldey (“Elke plek verdient een 
eigen afweging van belangen”) en Monique van Haaf, gedeputeerde provincie Overijssel. 
Zij adviseerde niet te lang stil te staan bij denken, maar vooral aan te pakken. De Federatie 
Ruimtelijke Kwaliteit en VNG Overijssel werden betrokken bij het programma van dit congres 
in Deventer. Een verslag is als video op onze website te vinden. 

Werkplaats Omgevingskwaliteit
Wachten op de Omgevingswet is niet nodig: Er kan nu al volgens de wet worden gehandeld 
en daar zijn praktische instrumenten voor. Daarom heeft Het Oversticht de Werkplaats 
Omgevingskwaliteit ontwikkeld. Deze methode verbindt alle betrokkenen bij een initiatief. 
De Werkplaats maakt complexe processen van initiatief tot resultaat eenvoudiger en zorgt 
integraal voor een objectieve afweging van alle belangen. Het proces levert een versnelling en 
verbetering in het realiseren van een initiatief op. Er zijn inmiddels al drie Werkplaatsen in de 
praktijk gebracht. Bekijk de eerste vraagstukken in Tubbergen en Deventer op de website.
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Economie

Bepalen
ambities
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Kiezen
plan

5
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6

Vergund en
gerealiseerd
plan

7
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https://youtu.be/HnRNfpRakI0
https://youtu.be/DBqrK5ABb74


Burgemeesterserfgoed
2018 was het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. Het Oversticht vroeg burgemeesters een 
keuze te maken uit bijzonder erfgoed in hun gemeente met een link naar Europa. Dit is 
Burgemeesterserfgoed genoemd. Bijna elke week kwam er een burgemeester aan het woord 
op social media en op de website. Daar zijn al die interessante en ook nuttige verhalen nog 
eens te lezen. Nuttig, omdat erfgoed juist een verbinder kan zijn: lokaal en door heel 
Europa heen.

Onze Founding Fathers
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Het Oversticht onderzoekt en adviseert

Duurzame landgoederen
Het valt niet mee om duurzame energieprojecten voor landgoederen te realiseren. Daarom zijn 
Het Oversticht, Eelerwoude en de Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) een samenwerking 
gestart. Met subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is het project 
‘Energievisie voor erfgoed’ gestart. Ook het Gelders Genootschap wil hier aan mee gaan doen. 
Het doel is voor deelnemende landgoederen en monumentale complexen te komen tot een 
integrale visie op energiebesparing én -opwekking. De opgedane kennis wordt gedeeld met 
gemeentes, eigenaren en erfgoedinstanties. De eerste pilot, klooster Nieuw Sion (Diepenveen) 
is in 2018 afgerond.

Abdij Sion zoekt naar duurzame toekomst. Het Oversticht helpt met energievisie.
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Cultuurhistorie geeft energie
Hoe kan hernieuwbare energieproductie een plek in het landschap krijgen en welk proces kan 
daarbij worden gevolgd? Voor de provincie Drenthe onderzocht Het Oversticht hoe cultuurhis-
torie een instrument kan zijn om de energietransitie in Drenthe vorm te geven. De kennis over 
het verleden werd gekoppeld aan de praktijk van nu en ingezet voor de ontwikkelingen van 
morgen. Belangrijke uitgangspunten zijn; sluit aan bij het verhaal van Drenthe en versterk de 
kracht van de samenleving. Gebruik de energietransitie om het Drentse landschap te ontwikke-
len zodat het van waarde blijft. 

Serious game voor gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling is vaak complex. Hoe kan daar grip op worden gekregen? Door de realiteit 
te benaderen als een spel. Samen met IAA Architecten en Invocate heeft Het Oversticht de 
serious game Stadtego ontwikkeld. 

Tijdens Stadtego kruipen de deelnemers in de huid van een ander en wordt men gedwongen 
om met een andere blik naar ontwikkelingen in dorp of stad te kijken.   
Stadtego heeft in 2018 als pilotproject, onder de naam ‘Hanzeborden’, in Kampen gedraaid. Aan 
het eind van het traject zijn werkgroepen opgezet om de ideeën en acties tot uitvoering 
te brengen.

Andere rollen, nieuwe inzichten. Stadtego laat mensen met andere blik naar omgeving kijken.
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Het Oversticht
Het Oversticht kijkt met een onafhankelijke blik naar veranderingen in de leefomgeving. Met veel 
kennis en ervaring leveren wij een objectieve basis, zodat opdrachtgevers een overwogen eigen keuze 
kunt maken. Wij werken vanuit de overtuiging dat een goede kwaliteit van de omgeving een positieve 
invloed heeft op het functioneren van mensen en daarmee op onze samenleving. Daarom staat het 
maatschappelijk belang bij ons op de eerste plaats. Het Oversticht geeft antwoord op vragen hoe een 
inspirerende leefomgeving te creëren en te koesteren. Dat is belangrijk voor welzijn.  

31-12-18 31-12-17

activa € 3.693.034 € 3.789.826

passiva eigen vermogen € 3.024.770 € 3.155.833

overig € 668.264 € 633.993

totaal € 3.693.034 € 3.789.826

baten levering producten/diensten € 3.637.742 € 3.486.569

overig € 39.400 € 39.793

totaal € 3.677.142 € 3.526.362

lasten personeel € 2.557.601 € 2.423.639

overig € 1.055.788 € 1.026.212

totaal € 3.613.389 € 3.449.851

bedrijfsresultaat € 63.753 € 76.511

Aan de Stadsmuur 79-83 
Postbus 531 
8000 AM Zwolle
038 – 421 32 57 
www.hetoversticht.nl
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