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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 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.

Marieke ten Hove
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In de gemeente Westerveld werkt Marieke ten Hove 

als adviseur. De binnengekomen plannen worden 

dagelijks beoordeeld via het Omgevingsloket. 

Tweewekelijks is er op de donderdag een gemeente-

bezoek voor reguliere bouwplannen met spreekkuur 

waar ook uitgebreid met initiatiefnemers en ontwer-

pers overlegd wordt. Voor bijzondere ontwikkelingen 

wordt maatwerk geleverd. Hiervoor worden extra 

overleggen, bezoeken ter plekke of schetssessies 

gepland. Indien nodig vindt overleg plaats tussen 

medewerkers van de gemeente over complexe 

ruimtelijke opgaves.

In de grafiek is het aantal behandelde plannen 

weergegeven, waarvan een deel eerst een voorover-

leg 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 

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.  De 

secretaris van de commissie licht dit graag aan u toe.

In 2018 is 17 keer een plan uit de gemeente 

Westerveld behandeld in de geïntegreerde 

welstands- en monumentencommissie.

Cijfers
Toelichting bij de cijfers

 

Legenda
In totaal zijn er 155 plannen behandeld in 2018.  
Daarvan zijn er:

104 plannen direct van een positief advies voorzien

13 plannen van een afwijzend advies voorzien

32 plannen van een voorlopig positief advies voorzien

6 plannen van een voorlopig afwijzend advies voorzien
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Trends en ontwikkelingen 
In 2018 zijn er in de gemeente Westerveld veel 
bouwinitiatieven de revue gepasseerd. Deze 
waren zeer verschillend van aard: van restau-
ratie en herbestemming tot verbouwingen, 
uitbreidingen en complete nieuwbouw. 

Energietransitie is een thema met een ruimtelijke 

vertaling. De welstands- en monumentencommissie 

constateert een groeiend aantal aanvragen voor 

zonnepanelen, zowel zonnevelden als plaatsing 

op daken. Ook plaatsing van zonnepanelen in 

beschermde gezichten en bij monumenten zijn in het 

verslagjaar behandeld. Duurzame ontwikkelingen 

worden door iedereen aangemoedigd, ook door de 

welstandscommissie. Tegelijkertijd mogen ze niet 

ten koste gaan van waardevolle landschappen en de 

karakteristieke bebouwing waar we allemaal zo van 

genieten. De commissie heeft zich dan ook regelmatig 

de vraag gesteld: Hoe vind je de juiste balans tussen 

duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit en geef je 

duurzaamheid op gepaste wijze vorm? Het hieronder 

omschreven project van de mandenmakerij is hier, met 

haar zonnepanelen verwijzend naar de oorspronkelijke 

sheddaken, een mooi voorbeeld van.

Met de groeiende ontwikkelingen op het gebied 

van duurzaamheid ontstaat het risico dat de huidige 

beleidsstukken niet altijd meer toereikend zijn. De 

gemeente Westerveld was reeds halverwege 2017 

gestart met de actualisatie van haar welstandsnota. 

Naast het inspelen op nieuwe wetgeving is hierbij 

in 2018 ook volop aandacht geschonken aan het 

toevoegen van criteria ten behoeve van duurzame 

ontwikkelingen zoals zonnepanelen en windmolentjes. 

Het Oversticht heeft de gemeente bij de actualisatie 

van de welstandsnota begeleid.

De basis van welstand is echter tijdloos. Zoals ik in het 

spreekuur vaak benoem: welstand gaat niet over mooi 

of lelijk, maar over of iets passend is bij het gebouw en 

in de omgeving. Worden de bestaande bebouwings-

karakteristieken gerespecteerd? Blijft de identiteit van 

het gebied behouden of kan deze hersteld of versterkt 

worden? Vragen die we onszelf moeten blijven stellen 

zodat de gemeente Westerveld ook ruimtelijk gezien 

een waardevolle gemeente blijft om in te wonen en te 

recreëren.

Tenslotte wil ik hier noemen dat in augustus 2018 

ambtenaar Jan Timmerman met pensioen is gegaan. 

Zijn collega Ybele van der Zee was reeds in september 

2017 met pensioen. In het welstandswerk, met name 

tijdens mijn 2-wekelijks bezoek aan de gemeente heb 

ik enorm fijn samengewerkt met Jan en Ybele. De 

plannen waren altijd goed voorbereid en de werkpro-

cessen verliepen vloeiend en in zeer prettige sfeer. 

Door de personeelswisselingen die volgden na hun 

pensioen is er helaas sprake geweest van een minder 

gestroomlijnde samenwerking. Door het aanhalen van 

de werkafspraken zit er nu weer een stijgende lijn in de 

werkprocessen.

Augustus 2019

Marieke ten Hove
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Deze aanvraag betrof een herbestemming van 
een rijksmonument in een beschermd gezicht. 
Het gebouw, een voormalige fabriek gebouwd 
in 1900 als mandenmakerij/weverij en uitgerust 
met aparte smederij, behoort tot de kolonie-ge-
bouwen van de Maatschappij van Weldadigheid. 
Het voornemen was om de voormalige fabriek 
te verbouwen tot woonruimte voor mensen met 
autisme. 

De commissie was positief over het nieuwe gebruik 

van het monumentale pand. Om de beoogde ingrepen 

zorgvuldig te kunnen beoordelen, heeft de commissie 

gevraagd naar een bouwhistorisch onderzoek en 

voldoende archiefmateriaal. Het monument was steeds 

uitgangspunt: er moest zorgvuldig(er) gekeken worden 

naar nut en noodzaak van de ingrepen. De commissie 

had aanvankelijk twijfels bij de maat en schaal van 

het bijgebouw en vroeg om een straatbeeldtekening, 

waarna het bijgebouw iets verkleind is. Als reactie op de 

terreininrichting adviseerde de commissie het gebouw 

niet ‘in te pakken’ met hagen, maar om een andere 

balans te zoeken tussen publiek en privé in de tuinaan-

leg en toch de eenheid te bewaren. De architect nam de 

opmerkingen en aanbevelingen ter harte en heeft deze 

op passende wijze in het plan verwerkt. 

Een interessant onderdeel van deze aanvraag waren de 

zonnepanelen. Er werden zonnepanelen voorgesteld 

die onder een hoek op het platte dakvlak geplaatst 

werden en op die wijze refereerden aan de voormalige 

sheddaken die hier aanwezig waren. De commissie 

stond positief tegenover deze verwijzing maar was van 

mening dat de architectonische uitwerking hiervan 

onvoldoende was. In het voorstel was er sprake van 

‘lucht met een profiel’, terwijl naar de mening van de 

commissie de ‘driehoek’ opgevuld zou moeten worden 

om de beleving van een gevel te maken. Oftewel: er 

moest consequenter tot uitdrukking gebracht worden 

waar naar gerefereerd werd (de sheddaken). Hoewel 

het beleid van de gemeente geen zonnepanelen op 

het gebouw toeliet, vond de commissie het plaatsen 

van zonnepanelen in dit specifieke geval aanvaardbaar 

omdat zij zeer zorgvuldig en architectonisch geïnte-

greerd waren vormgegeven. Dit advies heeft zij aan de 

gemeente gegeven en die heeft het in dit specifieke 

geval overgenomen.

Herbestemming mandenmakerij en weverij – zonnepanelen architectonisch 
geïntegreerd in rijksmonument

Oude foto’s van de Mandenmakerij, 
foto boven en rechts

Ontwerp door B+O architecten, Meppel
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Reeds in 2015 heeft de commissie een ontwerp 
van architect Cor Kalfsbeek voor een nieuwe 
woning in het beschermd dorpsgezicht positief 
beoordeeld met de lovende woorden: ‘De com-
missieleden zijn unaniem onder de indruk van 
de zeer zorgvuldige wijze waarop de eigentijds 
vormgegeven woning is ontworpen. De woning 
sluit in situering, vormgeving en materiaal-
gebruik zeer goed aan bij het landschap, de 
bebouwing in de omgeving en de bestaande 
schuur op het erf.’ 

Het plan werd destijds niet uitgevoerd. De gemeente 

Westerveld hecht er echter veel waarde aan, dat het 

door architect Kalfsbeek gemaakte ontwerp ook daad-

werkelijk wordt gebouwd en niet wordt vervangen door 

een ‘lade’plan. Daarom heeft zij in haar bestemmings-

plan bepaald dat de hoofdvorm van het hoofdgebouw 

dient te worden gerealiseerd conform dit ontwerp. De 

schets van het bijbehorende inrichtingsplan is eveneens 

als voorwaardelijke verplichting in de regels verankerd. 

Een andere hoofdvorm is alleen mogelijk indien en voor 

zover de ruimtelijke kwaliteit ten minste vergelijkbaar is 

met de ruimtelijke kwaliteit van de hoofdvorm van het 

hoofdgebouw van Cor Kalfsbeek.

In 2017 was al eerder geprobeerd om op deze prachtige 

plek in het beschermd gezicht (Eursinge) een gewijzigd 

plan voor een woning te maken. 

Dit ontwerp was echter niet vergelijkbaar met de 

ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp van Cor Kalfsbeek 

en heeft daarom geen positief advies gekregen van de 

commissie. In 2018 waren er weer nieuwe initiatiefne-

mers. Hun plan was duidelijk gebaseerd op het plan 

uit 2015 van architect Kalfsbeek, maar week op enkele 

onderdelen af. 

Het plan stond aanvankelijk nog te ver af van de 

kwaliteit van het Kalfsbeek-ontwerp door het aantal 

toevoegingen en het materiaal- en kleurgebruik, waar-

door een zekere ingetogenheid en eenvoud miste. Met 

het oog op de verdere uitwerking in het algemeen werd 

aandacht gevraagd voor een zorgvuldige, verfijnde 

detaillering, die het ingetogen karakter van het ontwerp 

ondersteunt. Ten aanzien van het landschapsplan 

werd o.a. gevraagd om een betere landschappelijke 

inpassing van de zonnepanelen (aansluiten bij de 

aanwezige rechtlijnige structuur, dus geen ronde vorm). 

De gemaakte opmerkingen en adviezen werden in het 

plan verwerkt, hetgeen resulteerde in meer rust en 

ingetogenheid in het ontwerp. Kortom: een eigentijds 

vormgegeven woning die zich op een ingetogen wijze 

voegt in dit beschermd gezicht.

Nieuwbouw in beschermd dorpsgezicht - landelijk gebied Havelte 

Nieuwbouw in beschermd dorpsgezicht 
Ontwerp Cor Kalfsbeek

Nieuwbouw in beschermd dorpsgezicht
Tekenburo H. Mulder, Staphorst
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De Brink in Dwingeloo met de daaromheen 
liggende bebouwing, de kerk en de havezathe 
Westrup vormen de kern van het brinkdorp 
Dwingeloo. Vlakbij de karakteristieke Sint 
Nicolaaskerk bevindt zich de locatie van een oud 
gymzaalgebouw. 

Het initiatief bestond om deze oorspronkelijke gymzaal 

naast hotel de Brink (achterzijde) te vervangen door 

een woning. De keuze voor een eigentijds uitgewerkte 

traditionele kloeke vorm, parallel gesitueerd aan het 

gebouw van hotel de Brink, vond de commissie passend 

op deze plek. De getoonde referentiebeelden waren 

veelbelovend. Om deze kwaliteit te bereiken, vroeg de 

commissie een zorgvuldige uitwerking/vormgeving van 

de bouwkundige details. Ook deed zij de suggestie om 

meer asymmetrie in het ontwerp toe te passen: dit zou 

het geheel sterker kunnen maken.

De commissie was unaniem van mening dat de platte 

aanbouwen afbreuk deden aan het kloeke hoofdvolume 

en gaf het advies om deze aanbouwen te integreren 

in het hoofdgebouw, zodat één sterk hoofdvolume 

ontstaat. Dit zou tevens meer effectieve ruimte in de 

terreininrichting kunnen genereren. De architect kon 

zich gelukkig goed vinden in de gemaakte opmerkin-

gen en paste het plan aan. 

Hij was, samen met de opdrachtgever, zeer content met 

het uiteindelijke ontwerp: een eigentijds plan dat op 

passende wijze reageert op de omgeving en kwaliteit 

van het beschermd gezicht.

Nieuwbouw in beschermd dorpsgezicht – dorpskern Dwingeloo

Voor- en rechterzijgevel.
Architektenburo van Ruth, Dwingeloo

Impressie achterzijde. Architektenburo van Ruth, 
Dwingeloo
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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 welstands-/monumentencommissie advi-

seert, 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 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


