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Inleiding

In Ommen 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. 

In 2018 werden elke week door de stadsbouwmeester samen met de 

stedenbouwkundig adviseur van de gemeenten, Erwin Batterink, bouwplannen 

behandeld en was er spreekuur. Dit was nog op het gemeentehuis van 

Hardenberg. Sinds de ontvlechting van Ommen en Hardenberg wordt het 

spreekuur en de planinname op het gemeentehuis van Ommen georganiseerd. 

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. Met 

een open blik en een ambitieuze instelling stem ik de advisering af op het karakter 

van de gemeente Ommen: ‘Samen Ommen: voor, door en met de samenleving’.

In 2019, nu Ommen weer onafhankelijk functioneert, is 

de samenwerking tussen de gemeente Ommen en het 

Oversticht vastgelegd in een raamwerkovereenkomst. 

Met deze overeenkomst kunnen allerlei 

advieswerkzaamheden plaatsvinden door het Oversticht, 

zoals stedenbouwkundige en landschappelijke 

advisering.

Marc Eijkelkamp

Stadsbouwmeester gemeente Ommen
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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 160 plannen behandeld in 2018.  
Daarvan zijn er:

147 plannen direct van een positief advies voorzien

1 plan van een afwijzend advies voorzien

10 plannen van een voorlopig positief advies voorzien

2 plannen van een voorlopig afwijzend advies voorzien
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Kwaliteitssturing begint bij een 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 duur-
zame 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 is er weer een grote diver-
siteit aan plannen de revue gepasseerd. In alle 
gevallen blijkt dat om goed te kunnen sturen 
op kwaliteit plannen in een zo vroeg mogelijk 
stadium op tafel komen. Ommen heeft inmid-
dels een metamorfose ondergaan aan de Vecht. 
Ruimte voor de rivier is uitgevoerd en de laatste 
hand aan de Vechtoeverbebouwing wordt 
gelegd. Verder zijn er weer verscheidene nieuw-
bouwplannen voor woningen in de Vlierbrink en 
de westflank behandeld en zijn ontwerpen voor 
bedrijfspanden op bedrijventerrein de Rotbrink 
de revue gepasseerd.
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Voor de Rotbrink is het beeldkwalitieitsplan voor 
de gemeente geschreven. Op basis van dit beeld-
kwaliteitsplan is in 2018 een aantal plannen 
herschreven en enigszins bijgestuurd zodat het 
onwerp aan de gestelde criteria voldeed. 

Ook de nieuwe fabriek voor Tenax is in dit jaar 
behandeld. Er werden vier productiehallen, een 
opslaghal en een kantoor gebouwd op het terrein 
in de zuidoostelijke hoek van de Rotbrink. Het is 
de grootste hal op het bedrijventerrein en aan de 
architectuur is de duurzaamheid af te lezen. 

C

Nieuwbouw Tenax / bedrijvenpark Rotbrink
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Voor de Vlierbrink is in 2018 het beeldkwali-
teitsplan vastgesteld en zijn er verschillende 
bouwplannen voor woningen in welstand 
getoetst. 

In de Vlierbrink fase 1c wordt ruimte geboden 
aan vrijstaande woningen, 2-onder-1-kappers 
en rijtjeswoningen. Dit alles in een landelijke, 
dorpslandelijke of dorpse sfeer. In een vroeg sta-
dium is overleg met de initiatiefnemers geweest 
om te sturen op diversiteit en de verschillende 
karakters in de wijk. Hierbij is voorkomen dat het 
een standaard jaren dertig uitbreidingswijk werd. 
Er is een nieuwe wijk ontstaan, passend in de 
context van Ommen.

De Vlierbrink
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De nieuwe wijk Haven west tegen het cen-
trum van Ommen wordt in 2019 afgerond 
met het appartementengebouw aan de 
Chevalleraustraat.  
 
Aan de rotonde met uitzicht op het gemeentehuis 
worden appartementen en grondgebonden 
woningen gebouwd. Waar je nu nog tegen de 
achterkanten van de reeds gerealiseerde grond-
gebonden woningen aankijkt, prijkt straks een 
een nieuw gebouw. Dit vormt een herkenbaar 
accent van het havengebied.

Kop van West
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‘Sturen op vernieuwende kenmerkende architec-
tuur afgeleid van de oorspronkelijke bebouwing’, 
staat er in de ambitie van de welstandsnota voor 
het gebied Essen Kampenlandschap. 

De nieuwbouwwoning die een bestaande 
boerderijwoning met bijgebouw vervangt, is 
hier een goed voorbeeld van. Helaas moet er 
een bestaande boerderij voor wijken. Hoewel 
de insteek is om bestaande boerderijen als het 
kan te behouden, is dat hier niet gelukt. Deze 
boerderij heeft al vele aanpassingen ondergaan 
waardoor het karakter al verloren is gegaan. Om 
een duurzame oplossing voor het programma 
van de initiatiefnemer te verwezenlijken, is 
gekozen voor nieuwbouw. Het ontwerp is in zijn 
moderne abstracte architectuur een vernieu-
wende versie van de bebouwing uit de omgeving. 
Een eenlaags volume met een grote kap in 
natuurlijke kleurstelling en materiaalgebruik 
passend bij de omgeving.

Bergweg woning

200929 – ZICHT VANAF WEG 
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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


