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Ruimtelijke kwaliteit bereik je 
samen
In dit jaarverslag schets ik een beeld van de werkzaamheden die ik verricht in 

uw gemeente. Doordat alleen het eindresultaat wordt gebouwd en daardoor 

zichtbaar is blijft het voorwerk en mijn aandeel daarin over het algemeen 

onzichtbaar. Belangrijk in het uitvoeren van mijn functie als stadsbouwmeester is 

het overleg. Dat kan het overleg zijn met een inwoner of een architect, maar ook 

met de stedenbouwkundig adviseur van de gemeente, of de erfgoedcommissie. 

In een overleg krijg ik de gelegenheid om duidelijkheid te krijgen over wat 

de precieze wens is en hoe ik in mijn advies daarmee rekening kan houden 

of beter: kan helpen bij het optimaliseren van het bouwplan. Overleg biedt 

tevens de gelegenheid om af te kunnen tasten in hoeverre aanpassing van een 

plan een gezamenlijk doel dient. Ik ben mij ervan bewust dat met de komst 

van de Omgevingswet het overleg en het creëren van draagvlak  belangrijke 

ingrediënten zijn. Het welstandsspreekuur biedt in uw gemeente daartoe 

een goede mogelijkheid waarvan ook in het afgelopen jaar goed gebruik is 

gemaakt. Iedere twee weken hebben verschillende initiatiefnemers kosteloos de 

gelegenheid om hun plan met mij voor te bespreken. Zo kan in een vroeg stadium 

al eventuele aanpassingen worden meegenomen in het plan vóórdat bijvoorbeeld 

constructie- en energieprestatieberekeningen worden uitgevoerd. Daarnaast 

hecht ik veel waarde aan het overleg met de stedenbouwkundige adviseur en de 

erfgoedcommissie. Door (liefst in een vroeg stadium) gezamenlijk op te trekken 

kunnen de adviezen over en weer gevoed worden met expertise vanuit de 

aangrenzende vakgebieden en kan naar buiten toe adviezen worden uitgebracht 

die inhoudelijk op elkaar afgestemd zijn.

Robin Veenink, Stadsbouwmeester
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In Borne werkt Robin Veenink als stadsbouw-

meester. De binnengekomen plannen worden 

dagelijks beoordeeld via het Omgevingsloket. 

Tweewekelijks is er op de woensdag een 

gemeentebezoek voor reguliere bouwplannen 

met spreekkuur waar ook uitgebreid met initia-

tiefnemers en ontwerpers overlegd wordt. Voor 

bijzondere ontwikkelingen wordt maatwerk 

geleverd. Hiervoor worden extra overleggen, 

bezoeken ter plekke of schetssessies gepland.

In de grafiek is het aantal behandelde plannen 

weergegeven, waarvan een deel eerst een 

vooroverleg aanvraagt. Dit heeft als voordeel 

dat er al een beoordeling kan plaatsvinden in 

een vroeg stadium zonder dat plannen al volle-

dig zijn uitgewerkt. 

Veel plannen krijgen vervolgens een positief 

advies in het vergunningstraject. Een deel van 

de adviezen is in eerste instantie afwijzend, 

omdat het niet aan het gemeentelijk beleid 

voldoet. Deze adviezen worden altijd besproken, 

veelal tijdens het spreekuur of telefonisch. Een 

groot deel van de plannen kunnen na dit overleg 

alsnog positief afgedaan worden. 

Cijfers
Toelichting bij de cijfers

 

Legenda
In totaal zijn er 130 plannen behandeld in 2018.  
Daarvan zijn er:

105 plannen direct van een positief advies voorzien

11 plannen van een afwijzend advies voorzien

9 plannen van een voorlopig positief advies voorzien

5 plannen van een voorlopig afwijzend advies voorzien
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Het winkelgebied van Borne aan de Nijstad en 
de Bakkerssteeg zijn in de jaren ’70 projectmatig 
ontwikkeld. 

Kenmerkend voor het winkelgebied is de 
afwijkende verschijning ten opzichte van de 
omliggende gebieden. In de loop van verschil-
lende decennia is het winkelgebied door tal van 
kleinschalige ingrepen en aanpassingen zijn 
samenhang kwijtgeraakt. In 2018 is een plan 
in het spreekuur voorgelegd waarbij de gevels 
zouden worden ontdaan van alle toevoegingen en 
een nieuwe aankleding zouden krijgen. In overleg 
met de architect zijn diverse wijzigingen in het 
plan doorgevoerd om het plan verder te verster-
ken. De formele welstandsadvisering in het kader 
van de aanvraag voor omgevingsvergunning kon 
met deze werkwijze soepel worden afgehandeld.

Nieuw uiterlijk van het winkelgebied
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Voor de derde fase Bornsche Maten ben ik in 
2017 betrokken geweest bij de totstandkoming 
van een beeldkwaliteitplan. 

In de derde fase zijn twee buurten toegevoegd 
aan een serie van onderling verschillende buur-
ten langs de Bornschebeeklaan. Het zuidelijke 
deel van de derde fase heeft als thema “dorps 
wonen” meegekregen en de noordelijke van de 
twee buurten is formeler van opzet. In het beeld-
kwaliteitplan voor de derde fase zijn per buurt 
een aantal aspecten benoemd die als principe 
gehanteerd moeten worden om beide buurten 
onderscheidend van elkaar en de andere buurten 
langs de Bornschebeeklaan te laten zijn. 

2018 was het jaar waarin de eerste bouwinitia-
tieven concreet vorm kregen. In het spreekuur 
zijn de verschillende plannen voorbesproken 
aan de hand van het beeldkwaliteitplan. Met 
name voor de plannen in de noordelijke wijk was 
het van belang om de afstemming tussen de 
verschillende bouwplannen tot stand te brengen. 
Door van het spreekuur gebruik te maken konden 
de ontwerpen vooraan in het proces, nog ver 
voordat de plannen geheel uitgewerkt waren, nog 
prima in goed overleg aangepast worden.

3e fase Bornsche maten BKP
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Het oude hotel “De Keizerskroon” aan het 
Dorsetplein heeft in de loop van zijn bestaan 
verschillende verschijningsvormen gehad. 

In de jaren ’80 had het pand voorlangs de gehele 
gevel een luifel die paste bij de toenmalige 
tijdsgeest. In een latere verbouwing is een deel 
daarvan al weggehaald waardoor het pand meer 
als één geheel zichtbaar was. In 2018 is de stap 
gezet om de zware luifel in het midden van het 
pand weg te halen en te vervangen voor een zeer 
transparante entree. De nieuwe entree komt 
voort uit het idee om de oorspronkelijke luifel op 
een eigentijdse wijze weer terug te brengen. In 
samenspraak met de opdrachtgever en de ont-
werper van de nieuwe entree en in afstemming 
met de erfgoedcommissie is de nieuwe entree 
zodanig ontworpen dat de oude aanduiding “café 
– restaurant – hotel” in de gevel weer zichtbaar 
zouden worden gemaakt. In het spreekuur heb ik 
de ontwerper verder begeleid waarbij uiteindelijk 
het ontwerp kon worden ontdaan van kolommen 
door toepassing van dragend glas. 

De Keizerskroon aan het Dorsetplein

Hotel De Keizerskroon in 1954

Hotel De Keizerskroon in 1979

Hotel De Keizerskroon anno nu

7 van 10



Het werk van Het Oversticht wordt vaak 
geassocieerd met termen als ‘mooi’ en 
‘lelijk’, want smaken verschillen nu eenmaal. 
En waarom kan een oplossing op de ene locatie 
wel en op een andere locatie niet? Dat heeft 
vooral te maken met de context (omgeving 
van een gebouw) en met de ambitie van de 
gemeente. Daarvoor is er welstandsbeleid 
ontwikkeld. Het doel van deze advisering is 
om de omgevingskwaliteit van onze woon- en 
werkomgeving te behouden en te versterken.

De context van Wel-stand
Wie gaat (ver)bouwen krijgt meestal te maken 
met ‘de welstand’. De term ‘welstand’ heeft te 
maken met de vraag of een gebouw WEL staat, 
in zijn omgeving. Dat het rekening houdt met de 
(bebouwings)kenmerken van een buurt of wijk. 
Daarbij is het zeker niet zo dat er een eentonig 
of saai straatbeeld moet ontstaan. Het gaat om 
samenhang tussen bepaalde aspecten of een 
bepaalde stijl. Voorbeelden zijn historische bin-
nensteden en wijken met een architectuur uit een 
bepaalde periode zoals de jaren ’30 wijken of met 
een bepaald architectuurthema.

Daarnaast gaat het over het ‘wel staan’ van een 
bouwwerk op zichzelf. Gebouwen hebben vanuit 
diverse ontwerpstijlen en tradities een zekere 
logica: een logische samenhang tussen bijvoor-
beeld vorm, detail en materiaal. Kortom welstand 
en omgevingskwaliteit zijn meer dan een discus-
sie over mooi en lelijk. Het bewaakt en stimuleert 
architectuur die aansluit op de omgeving en het 
liefst er nog iets aan toe voegt.

De waarde van Omgevingskwaliteit
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Omgevingskwaliteit draagt bij aan 
waardestijging van vastgoed
Omgevingskwaliteit is niet vanzelfsprekend. 
Sterker nog: als je niets doet, verdwijnt ze 
vanzelf.  Het is niet realistisch om mensen en 
bedrijven met particuliere of private belangen 
de  verantwoordelijkheid te geven over collec-
tieve of publieke belangen. In de omgevingswet 
krijgen gemeenten een zorgplicht voor de 
kwaliteit van de woon-, leef- en werkomgeving. 
Waaronder de taak om te zorgen voor een goede 
omgevingskwaliteit: een leefomgeving die veilig, 
gezond en aantrekkelijk is en dus een positief 
effect bijdraagt aan de waarde van gebouwen 
(verloedering leidt tot waardeverlies). Dat leidt tot 
welzijn van en welvaart voor burgers.

Gemeentelijke ambities
De stadsbouwmeester adviseert, maar de 
gemeente bepaalt de ambitie. Dat adviseren, 
gebeurt op basis van een gemeentelijke visie 
op de kwaliteit, die samen met de bewoners is 
opgesteld (welstandsnota of beeldkwaliteitsplan) 
en vervolgens democratisch in de gemeenteraad 
is vastgesteld. Vanuit het beleid wordt onafhan-
kelijk geadviseerd en de ondergrens bewaakt. 
Daarnaast wordt de initiatiefnemer uitgedaagd 
en begeleid om zijn project een extra maatschap-
pelijke meerwaarde te geven, bijvoorbeeld door 
koppeling aan initiatieven op geheel ander gebied 
(zoals ecologie of sociale impuls). Welstand en 
omgevingskwaliteit dragen bij aan een sociale, 
veilige omgeving en voegen vaak (economische) 
waarde toe.
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hetoversticht.nl

Over Het Oversticht
Straten, gebouwen, landschappen. Over alles wat u 
buiten ziet, is nagedacht. Door generaties voor ons, 
door uzelf en door specialisten. Zoals die van Het 
Oversticht: want wij kennen het heden en verleden van 
uw omgeving. 

Het Oversticht adviseert en begeleidt bij ontwikkelingen 
in de leefomgeving. Dat doen wij sinds 1925: onafhan-
kelijk, toekomstgericht en creatief. Daarbij zetten wij het 
maatschappelijk belang op de eerste plaats.

Respect voor het verleden en openstaan voor verande-
ring zijn beiden nodig om onze omgeving te laten leven. 

Samen met stedenbouwkundigen, erfgoeddeskundigen 
en (landschaps)architecten werken wij aan thema’s zoals 
de energietransitie, vitaal platteland en aantrekkelijke 
binnensteden. Voor de wensen van vandaag en morgen 
betrekken wij u in een open dialoog.
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Contact
038 - 421 32 57
info@hetoversticht.nl

Bezoekadres
Aan de Stadsmuur 79 
8011 VD Zwolle

Postadres
Postbus 531
8000 AM Zwolle


