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Inleiding
“Gelukkig zijn we ambitieus en willen we vooruit. Als we ons blijven openstellen voor 

vernieuwing, samenwerking en afstemming, kunnen we ons blijven ontwikkelen tot een 

gemeente die er toe doet en waarin de beste aspecten van stad en land samenkomen”.  

Coalitie akkoord 2018 / 2022 

In Hardenberg beoordeelt een onafhankelijke stadsbouwmeester de bouw- en 

verbouwplannen. De stadsbouwmeester beoordeelt of een plan architectonisch 

of qua uiterlijk past in de omgeving. In de welstandsnota ‘Visie op kwaliteit’ zijn de 

welstandscriteria zo concreet mogelijk vastgelegd voor de verschillende delen van 

de gemeente. In 2017 is architect ir. Marc Eijkelkamp, in dienst van Het Oversticht, 

aangesteld als stadsbouwmeester. 

Elke week worden door de stadsbouwmeester samen met de stedenbouwkundig 

adviseur van de gemeenten, Erwin Batterink, bouwplannen behandeld en is 

er spreekuur. Het spreekuur van de stadsbouwmeester is dé gelegenheid om 

plannen voor te leggen en advies te vragen. Spreekuur en vooroverleg zullen 

binnen de Omgevingswet steeds belangrijker worden. De verantwoordelijkheid zal 

immers meer bij de initiatiefnemer komen te liggen en de overheid zal meer gaan 

faciliteren. De stadsbouwmeester kan hierbij een constructieve rol spelen.

Naast de welstandszitting is er op gezette tijden een vergadering van het 

kwaliteitsteam. 

Hierin zitten naast de stadsbouwmeester een 

stedenbouwkundig adviseur, een projectleider en een 

vakspecialist bouw en woningtoezicht van de gemeente 

Hardenberg. In het kwaliteitsteam worden grote plannen 

met impact in een vroeg stadium met de betreffende 

disciplines van de gemeente integraal behandeld. 

Met een open blik en een ambitieuze instelling stem 

ik de advisering af op het karakter van de gemeente 

Hardenberg: Vernieuwing in relatie tot de context van 

stad en land. 

Marc Eijkelkamp

Stadsbouwmeester gemeente Hardenberg.

3 van 12



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 volledig zijn uitgewerkt. Veel 
plannen krijgen vervolgens een positief advies 
in het vergunningstraject. Een deel van de 
adviezen is in eerste instantie negatief 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 391 plannen behandeld in 2018.  
Daarvan zijn er:

350 plannen direct van een positief advies voorzien

4 plannen van een afwijzend advies voorzien

37 plannen van een voorlopig positief advies voorzien

0 plannen van een voorlopig afwijzend advies voorzien
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Kwaliteitssturing begint bij overleg in een vroeg stadium
In dit jaarverslag beschrijven wij behalve de 
meest opvallende projecten 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 
duurzame ontwikkelingen zoals het inpassen 
van zonnevelden of natuur inclusief bouwen? 
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. 

Het afgelopen jaar zijn er weer diversiteit aan 
plannen de revue gepasseerd. In alle plannen 
blijkt dat om goed te kunnen sturen op kwaliteit 
plannen in een zo vroeg mogelijk stadium op 
tafel komen. Hardenberg werkt hard aan de 
relatie met de Vecht door het toevoegen van 
nieuwe bebouwing aan de vecht maar ook met 
het Vechtpark. De Vecht wordt weer een vitaal 
onderdeel van Hardenberg. 
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Het plan Slotgraven, de locatie naast het 
gemeentehuis in hartje Hardenberg, is vorig jaar 
weer een stap verder gekomen. 

Voor dit project is nauw overleg geweest met de 
verschillende disciplines van de gemeente en de 
stadsbouwmeester vanaf het voortraject, de aan-
besteding tot en met het definitief ontwerp. De 
bouw start dit jaar. Het plan kenmerkt zich door 
de parkachtige setting waarin de gebouwen te 
gast zijn en een alzijdige uitstraling hebben. Het 
wordt een nieuw stukje stad voor Hardenberg. 
De auto ś zijn ondergeschikt en zoveel mogelijk 
uit het zicht gehouden, dit in tegenstelling tot het 
groen en de openbare ruimte. Er wordt een groen 
doorwaadbaar park gecreëerd voor de stad en de 
bewoners.

Slotgraven
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Aan de Vechtoever aan de overkant van het 
Hardenbergse centrum in het Heemse wordt 
gewerkt aan een invulling aan de Brink naast het 
´Notariskantoor .́ 

Op deze plek wordt een nieuw stukje Hardenberg 
aan de Vecht voorgesteld waar de kleinscha-
ligheid van het Heemse naast de grootschalige 
bebouwing van de Europalaan en het weidse van 
de Vecht bij elkaar komen. In nauw overleg in ver-
schillende sessies is het plan van een maximale 
invulling naar een passende eigentijdse invulling 
gebracht. De plannen voor twee stadsvilla ś zijn 
inmiddels voor de omgevingsvergunnig ingediend 
en goedgekeurd.

VOORLOPIG ONTWERP 2 VRIJSTAANDE WOONHUIZEN
DE OPGANG, HARDENBERG 

Werknummer: 17-3914
Datum: 11-10.2018

De Brink
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In Broeklanden steekt Hardenberg eveneens de 
handen uit de mouwen. 

Aan de hand van een nieuw beeldkwaliteitsplan 
wordt begonnen met het gedeelte Broeklanden 
Zuid. Het Oversticht heeft hiervoor in nauw 
overleg met de gemeente een kader gecreerd 
voor nieuwe bedrijvigheid en grootschalige 
bebouwing. De eerste plannen zijn inmiddels op 
tafel gekomen in het welstandspreekuur, er zullen  
nog velen volgen.

Broeklanden Zuid
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Naast projecten in Hardenberg zijn er ook 
verschillende grote en kleine projecten uit de 
omliggende dorpen de revue gepasseerd. Zo ook 
in Balkbrug. Een gebouw met veel betekenis voor 
Balkbrug maar zeker ook voor de omgeving is 
Takens. 

“Waar jaren geleden vele jongeren sprongen en 
dansten op schuimparty’s, schuifelplaatjes en 
rock-avonden worden straks maximaal 25 woningen 
gebouwd. Op de locatie van de voormalige zaal 
Takens aan de Meppelerweg in Balkbrug. Het uit-
gaanscentrum vervulde de afgelopen decennia als 
horecagelegenheid een prominente rol in de regio. 
Zo reden discobussen vanuit onder meer Dalfsen, 
Nieuwleusen, Zwolle, Hardenberg en verder af en 
aan naar de verschillende zalen in het complex in 
Balkbrug”. 

Uit de Stentor 7-6-18

Het voormalige Takens wordt gesloopt en er is 
een plan gemaakt voor nieuwbouw van wonin-
gen. Waar in het eerste ontwerp een generieke 
oplossing met een neutrale invulling van stan-
daard woningen werd voorgesteld, is dit in nader 
overleg met welstand gekneed tot een passende 
invulling waarin gereageerd wordt op de verschil-
lende straten. Het nieuwe gebouw op de kop van 
de locatie op de kruising van de Meppelerweg en 
de Hoogeveenseweg is een duidelijke referentie 
naar het voormalige cafe gebouwd met veranda.

Takens Balkbrug
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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 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


