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Ruimtelijke kwaliteit bereik je 
samen

In dit jaarverslag brengt de welstandscommissie haar bevindingen van het 

afgelopen jaar over; wat ging goed en wat kan beter? Hoe kom je tot ruimtelijke 

kwaliteit en welke instrumenten heb je nodig? En wat doe je als ruimtelijke 

ontwikkelingen anders worden als ooit bedacht? De effectiviteit van de 

welstandscommissie maar ook in sterke mate mijn rol als secretaris zit steeds 

meer in het voortraject. Goede timing is dus belangrijk! Het spreekuur is zo’n 

een belangrijk moment waar prille plannen kunnen worden besproken, of een 

stedenbouwkundige opzet. Om de week op maandagmorgen is er spreekuur, dan 

kan dat. Ook is het spreekuur bedoeld voor mensen die naar aanleiding van een 

negatief welstandsadvies op zoek zijn naar een passend alternatief plan. Ik help 

hen daarbij. Helaas zat de welstandscommissie dit jaar ook een keer te laat aan 

tafel; als er al een uitgewerkt plan ligt waarbij de commissie nog vraagtekens zet 

bij de stedenbouwkundige opzet; een gemiste kans!! 

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. Ik ga 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. 

Julia Rühl, secretaris
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In de gemeente Dronten is Julia Ruhl de secretaris 

van de welstandscommissie. De binnengekomen 

plannen worden dagelijks beoordeeld via het 

Omgevingsloket. Tweewekelijks is er op de maan-

dag een gemeentebezoek met spreekkuur waar ook 

uitgebreid met initiatiefnemers en ontwerpers over-

legd wordt. Tweewekelijks op de donderdagmiddag 

is er een vergadering van de welstandscommissie 

waar plannen worden besproken. Voor bijzondere 

ontwikkelingen wordt maatwerk geleverd met een 

kwaliteitsteam zoals voor de Reevesluis. Hiervoor 

worden extra overleggen ingepland. Dit jaar is de 

commissiesamenstelling nieuw; vier nieuwe leden 

zetten zich de komende jaren in om de gemeente te 

adviseren over bouwen en architectuur in uw stad. 

De commissie stelt zich graag voor aan de 

raad en nodigt u uit tot kennismaking en een 

gesprek over ambitie en realisatie.

In de grafiek zijn het aantal behandelde plannen 

weergegeven, waarvan een deel eerst een voor-

overleg aanvraagt. Dit heeft als voordeel dat er al 

een beoordeling kan plaatsvinden in een vroeg 

stadium zonder dat plannen al volledig zijn uitge-

werkt. 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 kan na dit overleg alsnog positief afgedaan 

worden.

Cijfers
Toelichting bij de cijfers

 

Legenda
In totaal zijn er 268 plannen behandeld in 2018.  
Daarvan zijn er:

140 plannen direct van een positief advies voorzien

43 plannen van een afwijzend advies voorzien

49 plannen van een voorlopig positief advies voorzien

36 plannen van een voorlopig afwijzend advies voorzien
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Kwaliteit als argument
Dronten is een relatief jonge gemeente, ste-

denbouwkundig opgezet met vernieuwende 

inzichten. De woonwijken zijn ruim en met veel 

oog voor groene profielen en ruime kavels. Hier 

voel je de druk van hoge grondprijzen nog niet 

zo. De ontspannen sfeer als je rondrijdt is een 

verademing en dat straalt af op de mensen die 

je ontmoet. Toch blijkt de markt zich niet overal 

aan te passen aan de eerste stedenbouwkundige 

gedachtegang; andere woning typologieën en 

woonvormen dienen zich aan. Dat hoeft niet 

bezwaarlijk te zijn als er rekening wordt gehou-

den met een goede inpassing. Dat vraagt een 

inspanning en verplichting aan beide zijde.

Kennis bevordert bewustwording en dat is de 

eerste stap naar kwaliteit. Door je bewust te zijn 

van de kwaliteiten van de stad, het dorp en wat 

mensen daarin waarderen weet je hoe nieuwe 

ontwikkelingen daarbij kunnen aansluiten. De 

welstandscommissie is zich daar zeer van bewust 

en denkt daarin graag mee met de gemeente. De 

juiste timing is daarbij wel belangrijk; vooraan in 

het proces valt er nog te schuiven.

Een andere ontwikkeling die we steeds meer 

zien is de energietransitie; grote zonnevelden, 

oplaadstation, gasloos bouwen. Het is goed te 

beseffen dat dit ook een (grote)ontwerpopgave 

is en niet een “ongeluk” in het landschap, aan de 

gevel of op het dak waar niemand blij van wordt. 

Het huidige welstandsbeleid geeft daar geen 

handvatten voor.

De gemeente heeft 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 het ruimtelijke kwa-

liteitsaspect een belangrijke verantwoordelijkheid van 

de gemeente. Dat start met de bestemmingsplannen. 

Hierin wordt alleen niet op alle niveaus kwaliteit gere-

geld. Afstemmen met welstandsbeleid is dan belangrijk. 

Ook als ontwikkelingen anders worden dan gepland 

loopt een beeldkwaliteitplan “achter” op de nieuwe 

feiten. Het is goed met elkaar in kaart te brengen hoe 

we kwaliteit kunnen organiseren en borgen.

Juist in het huidige klimaat waarin de rol van de 

overheid steeds meer verschuift van regisseur 

naar partner in processen, kan  de bestaande 

deskundigheid nog meer verschuiven van een 

beheer-rol naar een ontwikkel-rol. 

Gelukkig gebeurt het al steeds vaker dat de welstands-

commissie op deze manier wordt ingezet. Zo is de 

secretaris ‘meegenomen’ in de wijzigingen voor 

beeldkwaliteitsplan “De Poort van Dronten” en mocht 

de welstandscommissie meedenken in de randvoor-

waarden voor locatie De Kombuis. De commissie is 

blij dat zij in een vroeg stadium wordt geïnformeerd 

en mag meedenken over de opgave en de concrete 

uitwerking, als het gaat om de toetsbaarheid van criteria 

in beeldkwaliteitsplannen. Een mooie samenwerking 

die zeer gewaardeerd wordt. Op deze wijze kan vroeg-

tijdig worden geadviseerd over de mogelijkheden om 

kwaliteit te organiseren. Daarnaast kan ook worden 

meegedacht met een ontwikkelaar over de kansen 

en beperkingen. Er blijkt vaak meer te kunnen dan 

gedacht. Maar wel telkens met een goede ruimtelijke 

kwaliteit als argument. 

Augustus 2019

Julia Rühl
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Kerkcentrum ‘De Voorhof’ in het centrum van 
Biddinghuizen kan om voort te bestaan met 
minder ruimte toe. Tegelijkertijd is er behoefte 
aan een sportzaal en multifunctionele ruimtes.  

Dit is samengebracht tot een ontwerp waarin alle 

functies binnen de bestaande contouren van het 

gebouw een plek krijgen. Een groot deel van de 

kerk wordt hiervoor gesloopt. De markante los 

geplaatste kerktoren blijft wel behouden. Het 

kunstwerk boven de kerkdeuren in het te slopen 

deel zal op de toren worden geplaatst.

Het centrum van Biddinghuizen heeft een hoog 

ambitieniveau in de welstandsnota; hier wordt 

een ‘8’ gevraagd.

De commissie zag een ontwerp dat voor een 

groot deel voldeed aan die ambitie; een plan dat 

boven het gemiddelde uitstak. Zij sprak haar 

waardering uit voor het plan en noemde het ‘een 

gelukkig antwoord op wat er staat’. Tijdens de 

presentatie waren er twee punten die in de uit-

werking meer aandacht verdienden en in eerste 

instantie nog niet aan het ambitieniveau van deze 

plek voldeden. Het betrof de blinde gevel aan de 

straat, met de uitbreiding voor de materialenop-

slag en de noordgevel waar de helderheid van het 

ontwerp vertroebelde. De architect heeft deze 

punten opgelost tot een mooi resultaat!
Beeld Martijn Linde

MFA - Biddinghuizen
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Bontwerkersgilde - Dronten

Situatie

Afgelopen jaar werd een stedenbouwkundige 
begeleiding gemist in het voortraject bij 
de planvorming aan de Bontwerkersgilde. 
De commissie stelt vast dat de huidige 
marktvraag en initiatieven niet altijd 
te verenigen blijken met de eerder ste-
denbouwkundig ingezette lijn van de 
gemeente. Dat leidde afgelopen jaar aan de 
Bontwerkersgilde tot een negatief advies van 
de welstandscommissie. 

Het voorgelegde plan paste in opzet niet in de 

hoofdopzet van het BKP door een afwijkende 

typologie. Hier werd een appartementengebouw 

gevraagd en is woningbouw voorgesteld. Daarnaast 

was de commissie ook niet meteen overtuigd van 

de voorgestelde oplossingen van bergingen aan de 

straat. Vooraf aan de plantoelichting was duidelijk 

dat op gemeentelijk niveau toch medewerking aan 

dit initiatief zou worden verleend. De commissie is 

gehouden aan het beleid maar zag, gelet op het 

traject, ook aanleiding om het plan puur op zijn 

merites te beoordelen en daarmee handvatten voor 

meer kwaliteit mee te kunnen geven.

De commissie is specifiek samengesteld met 

expertise van verschillende ruimtelijke aspecten. 

Ook op het gebied van stedenbouw. Zij biedt aan 

in een eerder stadium van ontwikkelingen een 

rol te spelen, opdat gebruik gemaakt kan worden 

van haar kennis; als klankbord of voor input voor 

randvoorwaarden of planvorming. Dat kan bij een 

veranderende woningmarkt en aanpassingen van de 

stedenbouwkundige opzet de ruimtelijke randvoor-

waarden beter borgen, ook als deze niet één op één 

overeenkomen met de welstandsnota.  

Gevels
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Het verouderde bedrijventerrein Hanzekwartier 
scheidt het station van het centrum, waardoor 
de stad zich niet gelijk van haar “beste kant” 
kan laten zien. De gemeente wil dit de komende 
jaren veranderen, met grote ambitie.  

Zowel wat betreft de uitstraling, alsook in aan-

tallen woningen die hier moet komen. De “loper” 

tussen station en centrum, De Noord, krijgt een 

kleinstedelijk karakter met appartementen en 

in de plint deels andere functies. Er is een kwa-

liteitsteam dat met een beeldkwaliteitsplan de 

plannen begeleidt. De welstandscommissie heeft 

hierin nog een formele taak.

Inmiddels is het eerste blok al uit de steigers. Er 

zijn afgelopen jaar nog twee plannen besproken; 

een langs de Noord met appartementen en 

grondgebonden woningen, en een appartemen-

tengebouw ten noorden hiervan aan de Morinel 

in een groene setting (de Campus).

De parkeeropgave bij een dergelijke dichtheid 

is fors en heeft ook een prijs; parkeerplaatsen                 

“ kosten” de bewoners ruimte(lijke kwaliteit), of 

de kosten gaan in het ondergronds parkeren 

zitten. De vraag is of dat past bij een dorp als 

Dronten.

BKP Hanzekwartier

Tekening: architectenbureau Brink en Fleer
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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 bouw-

werk op zichzelf. Gebouwen hebben vanuit diverse 

ontwerpstijlen en tradities een zekere logica: een 

logische samenhang tussen bijvoorbeeld vorm, detail 

en materiaal. Kortom welstand en omgevingskwaliteit 

zijn meer dan een discussie 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 welstandscommissie/stadsbouwmeester 

adviseert, maar de gemeente bepaalt de ambi-

tie. 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 onafhankelijk geadviseerd en 

de ondergrens bewaakt. Daarnaast wordt de 

initiatiefnemer uitgedaagd en begeleid om zijn 

project een extra maatschappelijke meerwaarde 

te geven, bijvoorbeeld door koppeling aan initia-

tieven 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.

11 van 11

Contact
038 - 421 32 57
info@hetoversticht.nl

Bezoekadres
Aan de Stadsmuur 79 
8011 VD Zwolle

Postadres
Postbus 531
8000 AM Zwolle


