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Inleiding

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. Daarnaast besteden we 

aandacht aan de Omgevingswet, waarvan de inwerkingtreding dichterbij begint 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 ons naar de mogelijkheden. 

Tessa Stahlie, secretaris
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In de gemeente Kampen werkt Tessa Stahlie als 

secretaris en gemandateerde van de welstand- en 

monumentencommissie. De binnengekomen 

plannen worden wekelijks beoordeeld tijdens het 

spreekuur in het gemeentehuis. Daarbij is het ook 

mogelijk om een afspraak te maken voor overleg 

naar aanleiding van een advies, maar ook voor een 

vooroverleg over een schetsplan. Er is goed overleg 

met vergunningverleners, stedenbouwkundigen, 

adviseurs monumentenzorg en beleidmakers, 

niet alleen over (schets)plannen, maar ook over 

beeldkwaliteitsplannen en andere ruimtelijke 

randvoorwaarden.  Dit overleg zorgt voor een 

goede afstemming en is daardoor zeer effectief en 

prettig.

Tweewekelijks is er op de donderdag een vergade-

ring van de welstands- en monumentencommissie 

waar de grotere en belangrijke ontwikkelingen, 

alsmede monumentenplannen besproken worden. 

Er wordt met initiatiefnemers en ontwerpers 

overlegd en de commissie adviseert op basis van 

het gemeentelijk beleid. 

In de grafiek is het aantal behandelde plannen 

weergegeven, waarvan een deel eerst in een 

vooroverleg is aangevraagd. 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 afwijzend, 

omdat het niet aan het gemeentelijk beleid voldoet. 

Deze adviezen worden meestal besproken met 

de initiatiefnemers, meestal met de secretaris. 

Bij een negatief advies zijn dergelijke overleggen 

altijd gericht op het zoeken naar een oplossing 

of alternatief dat voldoet aan de wensen van de 

initiatiefnemers èn aan het gemeentelijk beleid. Een 

groot deel van de plannen kan na dit overleg alsnog 

positief afgedaan worden.

Cijfers
Toelichting bij de cijfers

 

Legenda
In totaal zijn er 353 plannen behandeld in 2018.  
Daarvan zijn er:

290 plannen direct van een positief advies voorzien

39 plannen van een afwijzend advies voorzien

22 plannen van een voorlopig positief advies voorzien

2 plannen van een voorlopig afwijzend advies voorzien
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Kennis bevordert bewustwording en dat is 
een eerste stap naar kwaliteit. Het is daarom 
belangrijk om al in een vroeg stadium betrokken 
te zijn bij nieuwe ontwikkelingen. Bij nieuwe 
wijken gebeurt dit door schetsplannen in een 
kwaliteitsteam te bespreken. Dit is een middel 
om de planontwikkelingen op een efficiënte 
en stimulerende wijze te begeleiden binnen de 
gestelde ambities en kaders. De gemandateerd 
secretaris maakt deel uit van het kwaliteits-
team, zodat er een goede afstemming ontstaat. 

Ook bij andere nieuwe ontwikkelingen is een gesprek 

met de secretaris een belangrijk moment om elkaar 

bewust te maken van de kwaliteiten die gevraagd wor-

den. Want kwaliteit loont, dat zien we elke keer weer; 

van de diversiteit en rijke detaillering van de historische 

binnenstad tot nieuw- en verbouwplannen in woon-

wijken waar aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit een 

positief effect kan hebben op de woonkwaliteit en de 

waarde van het vastgoed.  

Een andere trend is dat wij in onze omgeving steeds 

meer de gevolgen van de energietransitie zullen zien. 

Dit gebeurt zowel in de nieuw te ontwikkelen woonwij-

ken Het Meer, Onderdijks en het Stationskwartier, alsook 

in de historische binnenstad. 

Vergunningsvrij zijn er nogal wat mogelijkheden om 

zonnepanelen op daken aan te brengen, ook aan de 

voor-/straatzijde, waardoor sturing hierop vanuit ruimte-

lijke kwaliteit en het algemeen belang maar beperkt 

mogelijk is. 

In de binnenstad is in de meeste gevallen wel een 

vergunning nodig. Met het oog op behoud van het 

gewaardeerde historische karakter is in het welstands-

beleid aangegeven dat zonnepanelen niet zichtbaar 

mogen zijn vanuit openbaar gebied en vanaf de torens. 

Er is behoefte aan verruiming van de mogelijkheden. 

Dat is dan ook de reden dat er in 2019 met allerlei 

betrokken partijen nagedacht gaat worden over ander 

beleid. Het Oversticht heeft de nodige ervaring op dit 

gebied en organiseert samen met de gemeente de 

bijeenkomsten hiervoor en zal op basis hiervan het 

nieuwe beleid gaan formuleren.

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. 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 over-

heid steeds meer verschuift van regisseur naar partner 

in processen, kunt u de bestaande deskundigheid nog 

meer inzetten van een beheer-rol naar een ontwik-

kel-rol. Gelukkig gebeurt het al steeds vaker dat de 

welstands-en monumentencommissie op deze manier 

wordt ingezet. 

De commissie vindt het belangrijk om u te horen en 

komt graag via een excursie met u in gesprek over 

ambities en realisaties. 

Kwaliteit als argument
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Voor het beschermd stadsgezicht Kampen is 
het beleid gericht op behoud en waar mogelijk 
versterking en herstel van de historische 
bebouwingskenmerken. Nieuwbouw is daarbij 
mogelijk, rekening houdend met de criteria uit 
het welstandsbeleid. 

Voor de voormalige directeursvilla, gelegen in de 

bocht van de Boven Havenstraat en de IJsseldijk, is een 

nieuwbouwplan aan de orde geweest, dat verband 

houdt met een sloopvergunning voor het bestaande 

pand. Uit bouwhistorische onderzoek in het verleden is 

gebleken dat het complex cultuurhistorische waarden 

heeft. De villa en de bijbehorende panden zijn echter 

nooit aangewezen tot gemeentelijke monumenten, 

waardoor ze geen beschermde status hebben. Dit 

geeft de mogelijkheid voor sloop van dit pand. Vanuit 

cultuurhistorisch oogpunt betreurt de commissie de 

sloop, maar op grond van de wetgeving moet zij wel 

meedenken over vervangende nieuwbouw, op basis 

van het welstandsbeleid. 

Voor de nieuwbouw wordt grotendeels uitgegaan van 

reconstructie van het bestaande pand. Op onderdelen 

werd afgeweken. Een belangrijk verschil was in eerste 

instantie dat het nieuwe pand 1,00 meter minder diep 

was en terug lag ten opzichte van de Boven Havenstraat. 

Door de gewijzigde maatvoering waren de maatver-

houdingen van het volume en de gevelindelingen 

ook anders dan die van het bestaande pand. Verdere 

afwijkingen betroffen onder meer de geslotenheid van 

de linkerzijgevel, de grootte van de serre (met balkon) 

en de detaillering. Ten aanzien van dit plan is negatief 

geadviseerd, op grond van het welstandsbeleid. 

Naar aanleiding van het advies is een aangepast voor-

stel ingediend, waarbij meer uitgegaan werd van het 

bestaande pand voor wat betreft situering, massa en 

vorm, gevelindeling, materiaal, kleur en detaillering. Een 

aandachtspunt was nog de serre en de (kenmerkende) 

detaillering, die op onderdelen afweek. Naar aanleiding 

van het negatieve advies hierover is het plan weer 

herzien en uiteindelijk geaccordeerd.

Cultuurhistorie - Beschermd stadsgezicht Kampen - Bovenhavenstraat 14 
transformatie van gebouwen

Gevel langs Bovenhavenstraat zij- en achtergevel, eerste plan 
en vergunde plan
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Een bijzonder ontwerp is gemaakt voor de ver-
bouw van een monumentaal prieel ten behoeve 
van praktijkruimte. 

Het verbouwplan gaat uit van het zogenaamde doos-

in-doos-principe, waarbij er een abstract vormgegeven, 

nieuw ‘doosje’ in het bestaande pand ‘geschoven’ 

wordt. Met dit nieuwe element worden alle functionele 

eisen voor de nieuwe functie in één keer opgelost: 

het doosje is geïsoleerd en voorzien van elektra en 

ventilatie. Het doosje verdeelt de bestaande ruimte in 

drie ruimtes: een behandelkamer, een wachtruimte en 

een garderobe met toiletruimte. Door het doosje los 

te houden van de muren, de vloer en het dak wordt 

beschadiging van het monument voorkomen.

Het ontwerp wordt gezien als een helder principe, 

waarmee de monumentale karakteristieken behouden 

en herkenbaar kunnen blijven. Bij de advisering is 

ingezet op een rustige(r) uitstraling en een zorgvuldige 

uitwerking, tot op detailniveau. 

Cultuurhistorie - monumenten - Burgemeester Van Engelenweg 92A, 
IJsselmuiden

Abstract nieuw doosje met nieuwe entree

Het mokka gekleurde glas weerspiegelt de groene omgeving en het monumentale 
interieur. Ontwerp: Sec.architecten, Kampen
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Een goede inpassing in de omgeving begint bij de 
planologische mogelijkheden en de maatvoering 
van volumes die mogelijk wordt gemaakt in het 
bestemmingsplan. 

Bij transformatie en herontwikkeling van een locatie zijn 

de bouwmogelijkheden soms best royaal in vergelijking 

met de bebouwing in de omgeving. Een voorbeeld 

hiervan is de herontwikkeling van het voormalige 

schoolterrein langs de Bumastraat ten behoeve van een 

woongebouw. Het bestemmingsplan geeft de moge-

lijkheid voor de realisatie van een bouwvolume tot 10 

meter hoog, voorzien van een plat dak. Volgens juris-

prudentie mogen de bestemmingsplanmogelijkheden 

niet gefrustreerd worden door de welstandsadvisering. 

Wanneer de commissie in een vroeg stadium, voor 

de vaststelling van het bestemmingsplan bij nieuwe 

planontwikkelingen betrokken wordt, kan meegedacht 

worden over maatvoering van volumes in relatie tot de 

omgeving.

Om te komen tot een afstemming op de woningen 

in twee bouwlagen met kap is bij het ontwerp wel 

uitgegaan van een pannendak, dat refereert aan een 

mansardekap. De kavel grenst aan alle zijden aan 

openbaar gebied, waardoor het gebouw een alzijdige 

uitstraling heeft. Mede met het oog hierop is bij de 

advisering aandacht gevraagd voor (meer) samenhang 

tussen de verschillende gevels. 

Naar aanleiding hiervan is de kap doorgetrokken langs 

de kopgevels. Verder is aandacht gevraagd voor een 

betere herkenbaarheid van de hoofdentree en voor 

een zo ‘groen’ mogelijke terreininrichting, met een 

goede inpassing van bergingen en opstelplaatsen van 

containers.

Transformatie - Bumastraat 1

Voor- en zijgevel aangepast schetsplan nieuw woongebouw. Ontwerp: Zeinstra en Van Dijk, Kampen
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Voor het Stationskwartier geldt een beeldre-
gieplan waarin vrij concrete criteria voor de 
bebouwing zijn opgenomen. Dit leidt tot een 
herkenbare wijk met een eigen identiteit en een 
samenhangend bebouwingsbeeld met een zekere 
variatie in en tussen de bouwblokken. 

In het verslagjaar zijn meerdere plannen voor woningen, 

winkels en bedrijven aan de orde geweest. Bij de advi-

sering vindt overleg plaats met de stedenbouwkundig 

supervisor om te komen tot een goede afstemming 

tussen de adviezen en een efficiënte werkwijze.

De zone tussen de Blauwe Engel en de Provincialeweg 

N764 is bestemd voor centrumvoorzieningen (onder 

meer horeca, detailhandel, kantoren, dienstverlening). 

Voor dit gebied is een nieuwbouwplan voor horeca met 

appartementen op de verdieping aan de orde geweest. 

Het ontwerp sloot in eerste instantie onvoldoende aan 

bij het beoogde beeld en de bestaande bebouwing. 

Dit had onder meer te maken met het samengestelde 

karakter en het afwijkende kleurgebruik. 

Stationskwartier

Impressies eerste plan, impressies vergunde plan. 
Ontwerp: De Stijl B.V., buro voor bouwen-ruimte-milieu, Hoogeveen
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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


