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Robin Veenink
Graag presenteer ik u het

verbouwplannen. Ik begeleid

jaarverslag 2017. In dit jaar-

bouwaanvragen op basis

verslag wordt voor u in beeld

van het door de gemeente

gebracht op welke wijze de

vastgestelde beleid. In het

welstandsadvisering in uw

welstandsspreekuur kan ik

gemeente is georganiseerd.

al vanaf het initiatiefstadium

U krijgt een blik in de keuken

in gesprek met opdracht-

aan de hand van een aantal

gevers en ontwerpers om

interessante plannen en

bouwplannen te begeleiden

ontwikkelingen die inzicht

en te inspireren. De ervarin-

geven in de werkwijze van de

gen van het spreekuur zijn

stadsbouwmeester en het

positief: aanvragers zijn vaak

resultaat daarvan.

tevreden over de dienstverlening en er wordt een beter

In Borne ben ik door de

resultaat bereikt. ¢

gemeenteraad benoemd
als stadsbouwmeester. Ik
geef een onafhankelijke
beoordeling over bouw- en

“Ruimtelijke kwaliteit bereik je niet
zonder draagvlak. In een vroeg
stadium de dialoog opzoeken werkt
daarbij het prettigst voor iedereen.”
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Bijzonder in
2017

Naar nieuw
welstandsbeleid
Toen in 2003 de woningwet voorschreef dat

intrede gedaan en inzichten over hoe om te

iedere gemeente een welstandsnota moest

gaan met de gebouwde omgeving veranderd. In

opstellen, is dat ook in Borne met de nodige

2017 heeft de gemeente Borne de stap gezet om

zorgvuldigheid opgepakt. Resultaat was een

het welstandsbeleid te vernieuwen. In samen-

lijvige nota met een nauwkeurig onderscheid

werking met Het Oversticht wordt daartoe een

in verschillende categorieën van gebieden en

traject ingezet waarbij de mening van de bevol-

met per gebiedssoort concrete toetsingscriteria

king een belangrijke rol speelt. De nota zal niet

voor welstand. Maar inmiddels is de wereld

alleen up-to-date moeten worden, maar zeker

om ons heen veranderd. Met de komst van

ook gedragen moeten zijn door de inwoners van

de WABO in 2010 is het onderscheid tussen

Borne. ¢

licht vergunningplichtig en regulier vergunningplichtig vervallen. Ook zijn inmiddels de
mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen
gewijzigd. LED-reclameschermen hebben hun
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Samenwerking
met de
erfgoedcommissie
De gemeente Borne heeft een eigen erfgoed-

Daarmee komt een eenduidig advies naar buiten

commissie. Deze commissie is samengesteld uit

waarbij de aspecten vanuit erfgoed en welstand

deskundigen uit de omgeving. Daarmee krijgt

elkaar in het advies hebben aangevuld. ¢

gebiedskennis een belangrijke plek. In 2017 heb
ik als stadsbouwmeester aan de vergaderingen
van de erfgoedcommissie deelgenomen. Voor de
meeste aanvragen die bij de erfgoedcommissie
worden voorgelegd, speelt ook de welstandsadvisering een rol. Door de monumenten- en
welstandsadvisering te integreren, ontstaat
afstemming in de beraadslaging.

Plan Morselt, vergadering erfgoedcommissie en stadsbouwmeester)s
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Plan Morselt, Oud
Borne
De samenwerking tussen de erfgoedcommissie

Ik heb de architect geadviseerd om te beginnen

en de stadsbouwmeester biedt ook extra moge-

met een volumestudie om te onderzoeken

lijkheden in het proces van planverbetering. Op

of het gewenste aantal woningen ook ont-

de voormalige locatie van het aannemersbedrijf

worpen kon worden met behoud van het

Morselt is in 2017 een nieuwbouwplan ontwik-

pleintje achter de muur. Ik heb ter inspiratie

keld. Het initiatief beoogde sloop van de loods

een referentiebeeld aangedragen van bureau

en vervangende nieuwbouw langs de straat.

Herzog & De Meuron van een kleinschalige

De erfgoedcommissie was niet gelukkig met

appartementengebouw, hoofdzakelijk in hout

de eerste opzet, waarbij het de bedoeling was

aan een privé-pleintje. De architect heeft

dat oud lijkende panden in een rij strak langs

zijn volumestudie vervolgens gepresenteerd

de straat aan de Pellenhof zouden worden

in de erfgoedcommissievergadering waar

gebouwd. De architect werd doorverwezen naar

deze positief werd ontvangen. In het verdere

het welstandsspreekuur. In het spreekuur is er

traject is de architect nog een paar keer in

ruimte voor een één-op-één dialoog tussen de

het welstandsspreekuur langs geweest voor

architect en de stadsbouwmeester. Ik heb in

verdere begeleiding van de architectonische

het spreekuur gesproken over de bijzonderheid

uitwerking van het plan. Doordat ik samen met

van deze plek. De oorspronkelijke menging van

de erfgoedcommissie heb vergaderd, kon ik in

wonen en bedrijvigheid in Oud Borne is hier nog

het welstandsspreekuur rekening houden met

goed voelbaar.

de inzichten die ik van de erfgoeddeskundigen
heb meegekregen. Al met al een soepel lopend
proces met een bijzonder resultaat. ¢
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Plan Morselt, zicht richting de Pellenhof

Zicht vanaf de Pellenhof

Inspiratiebeeld, Herzog en De Meuron

Plan Morselt, impressie

Samen maken we
de ruimte in Borne

Samen maken we
de ruimte in Borne
De Omgevingswet, die naar verwachting in

Gelukkig komen veel initiatiefnemers met een

2021 in werking treedt, integreert 26 wetten

plan dat zich in een pril stadium bevindt, langs

op het gebied van de fysieke leefomgeving.

voor overleg. Overleg in dit voortraject werkt

Hieronder vallen ook onderwerpen waar

over het algemeen het best: er is nog ruimte

Het Oversticht voor staat, zoals ruimtelijke

om alternatieven te onderzoeken en ruimte om

kwaliteit, erfgoed en landschap. Met de

te inspireren. Dit wordt ook door de bezoekers

Omgevingswet wil de rijksoverheid het wet-

vaak zeer gewaardeerd. Het spreekuur dient

telijk systeem eenvoudig en beter maken. De

ook voor het gezamenlijk zoeken naar oplos-

Omgevingswet brengt nieuwe instrumenten

singen als op een vergunningsaanvraag een

en vraagt om andere (ruimtelijke) processen,

negatief advies is uitgebracht. In het spreekuur

waarbij het voorop staat om er samen uit te

krijg ik de gelegenheid om te luisteren naar wat

komen.

voor de aanvrager de wezenlijke behoeftes zijn.
Op die manier kan ik de aanvrager advies op

“Waarmee kan ik u helpen?”

maat geven.

Het is vaak de openingszin die ik gebruik

Daarnaast heb ik overleg met de erfgoed-

bij het spreekuur. Het spreekuur van de

commissie, de stedenbouwkundige van de

stadsbouwmeester is de plek om samen met

gemeente Borne, makers van bestemmings-

opdrachtgevers en architecten over hun plan-

plannen en het ontwerpteam van de Bornsche

nen of initiatieven te spreken. Het spreekuur is

Maten. De onderwerpen die aan bod komen

laagdrempelig en heeft een informeel karakter.

zijn zeer uiteenlopend van karakter: van

Als uitgangspunt geldt dat in het gesprek in

algemene tot zeer specifieke vraagstukken.

gezamenlijk overleg wordt bekeken of en hoe

Het advies kan bij deze overleggen juist heel

een plan eventuele aanpassing behoeft om een

concreet van aard zijn (resulterend in een

positieve bijdrage te leveren naar de omgeving.

principeschets) tot strategisch van aard (resul-

Het welstandsbeleid van de gemeente vormt

terend in een opzet voor een proces of plan van

daarbij altijd het kader waarin een bouwplan

aanpak). ¢

moet passen. Soms biedt het spreekuur ook de
gelegenheid om te overleggen hoe de kwaliteit
in een plan kan worden georganiseerd.

Adviesaanvragen
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Totaal

Positief

Negatief

Adviesaanvragen 2016

134

125

9

Adviesaanvragen 2017

157

139

18

Het Oversticht en
ruimtelijke kwaliteit
Een aantrekkelijke leefomgeving is in balans en inspireert. Vanuit onze jarenlange ervaring zien wij dat een aantrekkelijke omgeving in positieve zin invloed heeft op ons welzijn. Iedere plek is in onze ogen de moeite waard en
verdient aandacht. Het Oversticht werkt daarom samen met particulieren en overheden aan de kwaliteit van onze
leefomgeving.
Bij onze welstandsadvisering zijn onze inspanningen erop gericht de fysieke ruimtelijke kwaliteit van bouwinitiatieven en –plannen te borgen en te versterken. De identiteit en de kernkwaliteiten van de leefomgeving (vastgelegd in
het omgevingsbeleid) vormen de basis voor onze advisering. Door vragen te stellen en suggesties te doen helpen
we initiatiefnemers, planontwikkelaars, beleidsmakers en –uitvoerders vorm en inhoud te geven aan de door hen
gewenste kwaliteiten van hun plannen. Zo dragen wij eraan bij dat de identiteit van onze leefomgeving door hen
wordt (h)erkend en betekenis houdt of opnieuw krijgt.
Vanuit een open houding gericht op kwaliteit en dialoog zetten wij onze expertise graag in voor een positieve
invloed op de ruimtelijke kwaliteit en daarmee op het welzijn van de samenleving. ¢
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Colofon
Dit jaarverslag werd gemaakt door Robin Veenink van Het Oversticht en in maart 2018 aangeboden aan de
gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Borne. Contact: robin.veenink@hetoversticht.nl
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