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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. Hoe gaat 

men in uw gemeente om met duurzame ontwikkelingen zoals natuur inclusief 

bouwen of herontwikkelingen? 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 Ruhl, secretaris
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In de gemeente Lelystad werkt Julia Ruhl als 
secretaris van de welstandscommissie. De 
binnengekomen plannen worden dagelijks 
beoordeeld via het Omgevingsloket. Er is 
geen formeel spreekuur geregeld maar 
initiatiefnemers kunnen altijd een afspraak 
maken met de secretaris. Samen wordt dan 
naar een moment gezocht om te overleggen.  
Er is nauw overleg met de stedenbouwers, 
afdeling beleid, om beeldkwaliteitplannen, 
randvoorwaarden of schetsplannen te 
bespreken. Tweewekelijks is er op de don-
derdag een commissievergadering waar met 
initiatiefnemers en ontwerpers overlegd 
wordt en de commissie op basis van het 
beleid haar conclusie formuleert. 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 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 
afwijzend, omdat het niet aan het gemeen-
telijk beleid voldoet. Deze adviezen worden 
meestal besproken in de welstandscommissie 
of telefonisch. Een groot deel van de plannen 
kunnen na dit overleg alsnog positief afge-
daan worden.

Cijfers
Toelichting bij de cijfers

 

Legenda
In totaal zijn er 35 plannen behandeld in 2018.  
Daarvan zijn er:

22 plannen direct van een positief advies voorzien

11 plannen van een afwijzend advies voorzien

1 plan van een voorlopig positief advies voorzien

1 plan van een voorlopig afwijzend advies voorzien
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Kwaliteit als argument
Kennis bevordert bewustwording en dat is de 
eerste stap naar kwaliteit. De stad is 50 jaar 
jong; die historie geeft Lelystad zijn eigen iden-
titeit. Veel kantoorgebouwen uit de opbouwtijd 
van de stad zijn nu toe aan een opgave voor 
transformatie; leegstaand en verouderd staan 
ze te wachten op een nieuwe bestemming. 

Afgelopen jaar zijn er ook een aantal transfor-
maties aan de welstandscommissie voorgelegd. 
Het betrof locaties in Lelycentre en het stadshart 
waaronder Noorder- en Zuiderwagenplein en 
aan De Plaats. Samen met opdrachtgever en 
inzet van de gemeente mocht de commissie 
meedenken en adviseren over de voorgestelde 
ingrepen. Opvallend vond de commissie dat ‘het 
eigene’ van de bestaande architectuur weinig 
erkent werd en de ingrepen dan ook niet altijd 
geënt waren op de bestaande architectonische 
ingrediënten. De kantoorgebouwen in de stad 
zijn nog niet zo oud maar vormen ook de basis 
van de identiteit van de stad. Een studie naar 
de historie en eigenheid van de stad kan dit 
besef versterken en dienen als basismateriaal 
bij hergebruik en transformatie;  de commissie 
adviseert in kaart te brengen wat de beeldbepa-
lende kantoorgebouwen zijn en hun specifieke 
eigenheid vast te leggen.

Een andere trend is dat wij in onze leefomgeving 
steeds meer de gevolgen van de energietransitie 
zullen zien. Dit gebeurt zowel in de nieuw te 
ontwikkelen woonwijk “Warande” maar ook bij 
herontwikkeling van gebouwen. Het is goed te 
beseffen dat dit ook een ontwerpopgave is en 
niet een “ongeluk” aan de gevel of op het dak 
waar niemand blij van wordt.

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 kwaliteitsaspect een voorname 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat 
start met de bestemmingsplannen. Hierin wordt 
echter niet op alle niveaus de gewenste kwaliteit 
geregeld. Afstemmen met welstandsbeleid is 
dan belangrijk. Ook als ontwikkelingen anders 
worden dan gepland loopt een beeldkwaliteit-
plan soms “achter”. Het is goed met elkaar in 
kaart te brengen hoe we kwaliteit kunnen orga-
niseren en borgen.

Juist in het huidige klimaat waarin de rol van 
de overheid steeds meer verschuift van een 
regisseur 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 
welstandscommissie op deze manier wordt 
ingezet. Zo heeft de commissie kennis genomen 
van de nieuwe ontwikkelingen in de stad; hoe 
is het proces in Parkwijk georganiseerd, wat is 
de opgave voor het Theaterkwartier maar ook 
nieuwe invullingen in Warande; Olmenkwartier. 
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 beeldkwali-
teitsplannen. Een mooie samenwerking die zeer 
gewaardeerd wordt. Op deze wijze kan vroegtij-
dig 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 met een goede 
ruimtelijke kwaliteit als argument. 

juni 2019

Julia Rühl
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Het meest opvallende en bijzondere plan was 
de opgave voor architectenbureau Kraaijvanger 
Urbis om drie scholen op een nieuwe campus te 
huisvesten. 

Een uitgebreide analyse en een nauwe samen-
werking met landschapsbureau OKRA heeft 
tot een bijzonder ontwerp geleid van een ovaal 
waaraan 7 elipsvormige gebouwen liggen als 
kralen, in een specifiek ontworpen buitenruimte. 
De commissie was onder de indruk van de inte-
grale benadering van architectuur en landschap. 
Het ontwerp en de doordachtheid zowel intern 
als extern zorgden voor veel complimenten.

Definitief ontwerp

Campus
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De commissie zag dit jaar veel nieuwe apparte-
mentengebouwen voorbij komen. 

Een inbreiding aan de Houtribdreef, locatie 
Kandelaar, heeft de commissie verrast met een 
bijzondere uitwerking van een appartementen-
gebouw. Er is grote waardering voor de inpassing 
van het plan in de situatie. De gekozen hoogte en 
het sculpturale van het blok met een zaagtand 
kap werkt goed als markant gebouw aan de 
entree van de wijk. 

In Hanzepark komen twee nieuwe appartemen-
tengebouwen; aan de Kopenhagenlaan en de 
Rigastraat. Het plan aan de Rigastraat was de 
uitkomst van een inschrijving na een selectie-
beoordeling door de welstandscommissie. De 
commissie is blij met de uitkomst van de “win-
naar’; een aanwinst voor de wijk met rijke volume 
opbouw. Beide plannen zijn in de “ geest van 
Berlage” ontworpen. 

Hanzegraaf vanaf de Rigastraat

Nieuwbouw

NoordgevelLocatie Kandelaar
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Het afgelopen jaar is de raad één keer afgewe-
ken van het welstandsadvies namelijk bij de 
uitbreiding van de Bekius school. 

De commissie vond het plezierig dat zij hierover 
nadien is geïnformeerd met een toelichting 
van de behandelend ambtenaar. Na overleg 
over dit gelopen traject is als aandachtspunt 
geconcludeerd dat communicatie en afstemming 
de sleutelwoorden zijn om dit soort bijzondere 
trajecten met een bijzondere historie soepeler te 
laten verlopen. 

Afwijkend advies

8 van 11



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 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.
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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


