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Inleiding

In dit jaarverslag beschrijven wij de meest opvallende projecten maar ook een 

aantal trends en ontwikkelingen die wij hebben gesignaleerd: ze zijn belangrijk 

voor behoud en verbetering van de omgevingskwaliteit in uw gemeente. Hoe 

gaat men in uw gemeente om met transformaties en nieuwe ontwikkelingen? 

Daarnaast begint de Omgevingswet dichterbij te komen. Per 1 januari 2021 zult u 

opnieuw een keuze moeten maken hoe u met de kwaliteit van uw omgeving wilt 

omgaan. Een omgevingsvisie die uitgaat van de kernkwaliteiten van de gemeente 

is daarbij een mooi vertrekpunt. Binnen de Omgevingswet is er veel ruimte 

voor bestaande en nieuwe manieren van werken in het kader van welstand en 

omgevingskwaliteit, waardoor we voor elke gemeente maatwerk kunnen bieden. 

We gaan met plezier samen met u dieper in op deze ontwikkelingen in de vorm 

van een persoonlijk gesprek, een presentatie of een excursie. Informeer gerust bij 

mij naar de mogelijkheden. 

Tessa Stahlie, secretaris/deskundige architectuur 

Wijnand van Die, plv. secretaris/deskundige stedenbouw
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In Coevorden worden de meeste adviezen 
uitgebracht door de zogenaamde kleine 
welstands- en monumentencommissie die 
gevormd wordt door Tessa Stahlie en Wijnand 
van Die, met Julia Ruhl als plaatsvervanger. 
De advisering in het kader van vergunnin-
gaanvragen of vooroverleg wordt wekelijks 
verzorgd. Tweewekelijks is er een spreekuur 
in het gemeentehuis waar uitgebreid met 
initiatiefnemers en ontwerpers overleg wordt 
gevoerd. 

De advisering voor monumenten of panden in 
beschermden gezichten wordt afgestemd met 
Gesien van Altena, monumentendeskundige. 

Bij grotere of belangrijke ontwikkelingen 
worden plannen besproken met de 
voltallige  welstands- en monumenten-
commissie In deze commissie zitten twee 
monumentendeskundigen, een architect, een 
stedenbouwkundige, een landschapsarchitect 

en de twee leden van de kleine commissie 
die fungeren als secretaris van de grote 
commissie.

In de grafiek is het aantal behandelde plan-
nen weergegeven, waarvan voor een deel 
eerst een vooroverleg wordt aanvraagd. Dit 
heeft als voordeel dat er al een beoordeling 
kan plaatsvinden in een vroeg stadium 
zonder dat plannen volledig zijn uitgewerkt. 
Veel plannen krijgen vervolgens een positief 
advies in het vergunningstraject. Een deel 
van de adviezen is in eerste instantie afwij-
zend, omdat het niet aan het gemeentelijk 
beleid voldoet. Deze adviezen worden altijd 
besproken, veelal tijdens het spreekuur. 
Daarbij wordt oplossingsgericht meegedacht. 
Een groot deel van de plannen kunnen na dit 
overleg alsnog positief afgedaan worden.

Cijfers
Toelichting bij de cijfers

 

Legenda
In totaal zijn er 428 plannen behandeld in 2018.  
Daarvan zijn er:

206 plannen direct van een positief advies voorzien

51 plannen van een afwijzend advies voorzien

105 plannen van een voorlopig positief advies voorzien

66 plannen van een voorlopig afwijzend advies voorzien
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Er wordt weer volop gebouwd in Coevorden! De 
goede economische situatie van dit moment 
biedt de basis voor allerlei bouwinitiatieven. 
Daarbij gaat het niet alleen om bouwen in 
bestaande delen van dorp of stad (inbreiding), 
maar worden ook bestaande gebouwen 
geschikt gemaakt voor een nieuwe functie 
(transformatie). 

Ondanks de ogenschijnlijke voorspoed is de 
financiële druk op de opgaves groot. Onder 
andere door de stijgende materiaalkosten en 
uurtarieven, en strengere (duurzaamheids-) 
eisen worden de bouwkosten significant hoger. 
Soms zelfs maandelijks. Dit zet de bouwsector 
onder druk. In de praktijk betekent dit dat zich in 
ontwikkelingsprocessen regelmatig wijzigingen 
voordoen waarbij bijvoorbeeld de vraag is naar 
meer ruimte of een groter programma om zo 
een project (beter) rendabel te kunnen maken. 
Dan ontstaat vaak een spanningsveld met de 
ruimtelijke kwaliteit en wordt soms een grens 
over¬schreden. Anderzijds worden ontwerpen 
soms zodanig ‘uitgekleed’ dat slechts sprake is 
van zeer sobere en detail-loze gebouwen die qua 
uitstraling een negatieve invloed hebbben op 
de leefomgeving (verblijfswaarde) en economie 
(‘commerciële attractiviteit’). 

Bij onze advisering zoeken we naar een goede 
balans met voldoende aandacht voor de kwaliteit 
van de uitstraling, het maatschappelijk belang.

Een andere trend is dat wij in onze leefomgeving 
steeds meer de gevolgen van de energietransitie 
zullen zien. Dit is zowel in de kernen als in het 
landelijk gebied steeds meer zichtbaar. Een 
voorbeeld zijn de zonnevelden, van verschillende 
omvang, die ook in 2018 in uw gemeente meer¬-
dere keren zijn besproken. 

De gemeente heeft ten aanzien van de bovenge-
noemde ontwikkelingen vanuit haar zorgplicht 
voor de omgeving een belangrijke rol. Zowel in 
het huidige wettelijke regime als in de toekomst, 
na in werking treden van de Omgevingswet, 
blijft dit ruimtelijke kwaliteitsaspect een voor¬-
name verantwoordelijkheid van de gemeente. 
Vanzelfsprekend gebeurt dit al in de bestem¬-
mingsplannen. Hierin wordt echter niet op alle 
niveaus de gewenste kwaliteit bereikt en blijkt 
maatwerk op detail soms lastig. 

Juist in het huidige klimaat waarin de rol van de 
overheid steeds meer verschuift van een regis-
seur naar een partner in processen, kunt u de 
bestaande deskundigheid nog meer inzetten van 
een beheer-rol naar een ontwikkel-rol. 

Gelukkig gebeurt het al steeds vaker dat de 
commissie op deze manier wordt ingezet, in een 
vroegtijdig stadium van de planontwikkeling. Op 
deze wijze kan vroegtijdig worden geadviseerd 
over de mogelijkheden voor kwaliteit. Daarnaast 
kan ook worden meegedacht met een ontwikke-
laar over de kansen en beperkingen. Er blijkt vaak 
meer te kunnen dan gedacht. Maar wel met een 
goede ruimtelijke kwaliteit als argument. 

Kwaliteit als argument
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In de gemeente Coevorden zijn de laatste tijd 
diverse gebouwen getransformeerd en van 
functie veranderd. Mooie voorbeelden zijn 
het postkantoor, een Rijksmonument, en het 
voormalig waterschapsgebouw in Coevorden. 
Markante gebouwen, die een positieve bijdrage 
leveren aan de karakteristieke uitstraling 
en historische identiteit van het centrum. De 
nieuwe functies vormen een positieve impuls 
voor de beleving van de omgeving. 

Beide panden worden omgevormd tot woonge-
bouwen en zijn daarvoor ingrijpend gewijzigd en 
uitgebreid. Bij de advisering over het postkantoor 
is ingezet op een goede inpassing van de appar-
tementen, waarbij monumentale kwaliteiten aan 
binnen- en buitenzijde herkenbaar zijn en zorgen 
voor een authentieke uitstraling. Verder is samen 
met de architect en opdrachtgever gezocht naar 
een vormgeving waarbij de nieuwe ingrepen 
(waaronder de uitbreiding) ontworpen zijn in één 
stijl, die op een eigentijdse manier gerelateerd is 
aan het monument. 

Transformatie van gebouwen

Visualisatie postkantoor na verbouwing
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Achter het postkantoor, langs de haven, ligt 
het voormalige waterschapsgebouw, waarvoor 
ook een uitbreiding op het dak wordt beoogd. 
In eerste instantie werd voor deze dakopbouw 
uitgegaan van een plat dak met een horizontaal 
karakter. Dit paste echter niet in het beeldkwa-
liteitsplan voor de historische kern Coevorden, 
waarin uitgegaan wordt van kappen zoals 
toegepast bij het Arsenaal en de Vlijt.  Het beleid 
zet in op een versterking van het havenbeeld 
waarbij het toepassen van verticale gevelopbouw 
en kappen (haaks op  de haven) nadrukkelijk 
genoemd worden. De commissie zag geen reden 
om af te wijken van het beeldkwaliteitsplan. Het 
toepassen van kappen en een verticale gevelop-
bouw zorgen namelijk voor een betere relatie met 
de omliggende bebouwing in het havengebied. 
De dakopbouw en de gevelarchitectuur is op ons 
advies aangepast, hetgeen een positief effect 
zal hebben op de beeldkwaliteit en identiteit van 
deze omgeving. 

Transformatie van gebouwen

Visualisatie Waterschapsgebouw na verbouwing
Ontwerp: Room en Schäfer Architecten, Emmen
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Voor het centrum van Coevorden zijn ook plan-
nen voor nieuwe grondgebonden woningen aan 
de orde geweest, langs de Oosterstraat en langs 
de Oostersingel. 

In het beeldkwaliteitsplan voor de kern wordt 
gevraagd om variatie in het straatbeeld, in 
aansluiting op de historische bebouwing. Voor 
de mate van variatie wordt onderscheid gemaakt 
tussen de hoofdroutes, de radialen, en de overige 
straten.  De Oosterstraat is zo’n radiaal waar 
relatief veel diversiteit gevraagd wordt in het 
beeldkwaliteitsplan. Hiervan was in eerste instan-
tie onvoldoende sprake bij het plan voor nieuwe 
seniorenwoningen. Bij de advisering is ingezet 
een gevarieerd beeld, bestaande uit verschillende 
pandjes en diversiteit tussen de kappen en gevel-
beelden.  Ook is gevraagd om een accent aan 
de zijde van het bruggetje en parkeerterrein De 
Pampert, langs de entree van het centrum. 

Voor de Oostersingel wordt in het beeldkwali-
teitplan minder variatie gevraagd dan langs de 
Oosterstraat. Hier moet de nadruk liggen op 
de doorgaande lijn van de ring door een meer 
horizontale uitstraling van de bebouwing. Bij 
de advisering is met name gelet op variatie in      
gevelopeningen, zodat afstemming op het gevari-
eerde beeld in het centrum ontstaat.

Inbreiding door nieuwe woningen

Nieuwe woningen langs de Oosterstraat + nieuwe woningen langs de Oostersingel
Ontwerp: FLIM bouwconsultancy BV
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In het kader van de planologische procedure 
wordt al gesproken over de opstelling en de 
landschappelijke inpassing. Dit zijn aspecten waar 
ook bij de welstandsadvisering op gelet wordt. 
Om deze reden zouden wij graag eerder bij de 
planontwikkeling betrokken willen worden, zodat 
er (in een vroeg stadium) een goede afstemming 
en een efficiënt proces ontstaat. 

In Coevorden wordt volop gewerkt aan de 
energietransitie in de vorm van windmolens en 
zonnepanelen op verschillende locaties, te weten 
op daken van monumenten, op het maaiveld bij 
particulieren en op grotere schaal in de vorm van 
zonneakkers. Voorbeelden zijn de zonneakker 
bij het waterzuiveringsbedrijf langs de Hulteweg 
en zonneakker De Watering aan de westzijde 
van Rijksweg N34. Voor zonnepark De Watering 
zijn twee van in totaal vier deelgebieden aange-
vraagd in 2018. 

Bij de welstandsadvisering wordt gelet op de 
inpassing in de omgeving waarbij aantasting van 
zeer waardevolle gebieden voorkomen zou moe-
ten worden. De genoemde zonneakkers grenzen 
aan grootschaliger elementen als de N34, de 
bedrijfsbebouwing van De Hare en het water-
zuiveringsbedrijf. Gelet op de omgeving worden 
deze locaties gezien als acceptabel. Aandacht 
voor inpassing in het landschap is er door middel 
van begroeiing langs de randen waardoor de 
zonneparken vanuit bepaalde punten aan het 
zicht onttrokken worden. 

Zonneakkers

Zonneakker Hultweg 5
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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 collectieve 
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 welstandscommissie 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


