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In dit jaarverslag wordt 
voor u in beeld gebracht op 
welke wijze de welstands-
advisering in uw gemeente 
is georganiseerd. Daarnaast 
komt een aantal voorbeel-
den aan bod die inzicht 
geven in de werkwijze en 
het resultaat daarvan. De 
welstandsadvisering in Zwolle 
wordt verzorgd door de 
geïntegreerde welstands- en 
monumentencommissie. 
Deze is benoemd door de 
gemeenteraad. Namens de 
commissie worden de meeste 
omgevingsvergunningen 
van advies voorzien door de 
gemandateerde secretarissen 
Guus Geerdink en Julia Rühl.  
Alleen de grotere bouwplan-
nen en wijzigingsplannen 
voor Rijks-, provinciale en 
gemeentelijke monumenten 
en in het beschermd stadsge-
zicht worden voorgelegd aan 
de voltallige commissie. 

De secretaris begeleidt 
bouwinitiatieven op basis van 
het door de gemeente vast-
gestelde beleid. De voorkeur 
gaat uit naar bespreking in 
vooroverleg om vanaf het 
initiatiefstadium, in gesprek 
met opdrachtgevers en 
ontwerpers, bouwplannen te 
begeleiden en om te inspi-
reren. De ervaringen met 
het vooroverleg zijn positief: 
aanvragers zijn vaak tevreden 
over de dienstverleningen 
er wordt een beter resultaat 
bereikt. 

In verband met de pensione-
ring van Guus Geerdink vanaf 
1 januari 2018 heeft ir. Tessa 
Stahlie het stokje van hem 
overgenomen. ¢

Uw adviseurs

“Zwolle is een interessante stad om in te mogen werken. Er is 

veel ruimte voor nieuwe initiatieven en aandacht voor ‘Zwolse’ 

kwaliteit. In samenspraak met initiatiefnemers en de gemeente 

zoeken we naar oplossingen die voldoen aan de wensen van 

de opdrachtgever en tegelijkertijd bijdragen aan de ruimtelijke 

kwaliteit van Zwolle.”

Guus Geerdink

Julia Rühl

Tessa Stahlie



Bijzonder in 
2017 
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Bij wijzigingsplannen voor monumenten en 
in het beschermd stadsgezicht Zwolle is het 
beleid gericht op behoud en versterken van de 
cultuurhistorische waarden. Daarbij zijn nieuwe 
ontwikkelingen zeker denkbaar. 

Diverse verbouwplannen voor gemeentelijke- en 
rijksmonumenten zijn aan de orde geweest, 
onder meer voor winkelpuien maar ook interne 
wijzigingen. Verder is geadviseerd over diverse 
reclame-aanvragen in de binnenstad, op basis 
van het reclamebeleid. 

Goudsteeg 19
Een voorbeeld van een verbouwplan voor een 
Rijksmonument is dat voor de Muzerie langs de 
Goudsteeg. Daarbij ging het vooral om interne 
wijzigingen ten behoeve van een relatief zwaar 
programma van 35 appartementen. Een aantal 
wijzigingen werd gezien als een verbetering, 
omdat hiermee meer recht gedaan werd aan de 
oorspronkelijke situatie. Een belangrijk aan-
dachtspunt bij de advisering was de inrichting 
van de buitenruimte en de oplossing voor het 
parkeren voor auto’s en fietsen. 

De Muzerie is een van de oudste panden in 
de historische binnenstad en de aanwezige 
voorruimtes maken onlosmakelijk deel uit van 
de beleving en zicht op de gevels. Geadviseerd 
is de buitenruimte voor het Huis met de 
Hoofden intact te laten; het fiets-parkeren hier 
uit het zicht op te lossen en voor de benodigde 
autoparkeerplaatsen te zoeken naar andere 
parkeermogelijkheden. Het plan is hierop 
aangepast. ¢

Monumenten / 
beschermd 
stadsgezicht
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Papenstraat en Blijmarkt
Een belangrijk aandachtspunt bij de ver-
vangende nieuwbouw was de hoogte, de 
vormgeving en de kleur van de kap. Rekening 
houdend met het woonprogramma is gekozen 
voor een opdeling, gerelateerd aan de pands-
gewijze gevelopzet. In de plint is ruimte voor 
winkels. In goed overleg met de architect is 
gekomen tot een plan dat – op een eigentijdse 
wijze – aansluit bij de historische binnenstad wat 
betreft de korrelgrootte, massa en kapvorm, 
gevelindeling, materialen, kleuren en detaille-
ring. ¢

Visualisatie nieuwbouw de langs Papenstraat en de Blijmarkt.                  
Ontwerp: sec.architecten, Kampen
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Turfmarkt
Een bijzonder project vormde het plan voor 
verbouw van de watertoren waarbij deze 
werd herbestemd voor 21 appartementen. De 
oorspronkelijke, monumentale toren uit 1892 
heeft in de vijftiger jaren van de vorige eeuw 
een nieuwe ombouw gekregen. Daarbij is een 
meer eenduidige vorm ontstaan, met een 
groen koperen dak. Bij de nieuwe toren is de 
historische onderbouw gerestaureerd en is ook 
een deel van de jaren ’50 schil gehandhaafd. De 
nieuwe opbouw rust op stalen consoles die oud 
en nieuw verbinden. In deze consoles komen 
vleermuiskasten en nestplaatsen voor zwalu-
wen. Er is een aansprekend ontwerp ontstaan, 
waarbij de historische ontwikkeling herkenbaar 
blijft en een bijzondere woonkwaliteit ontstaat. 
¢

Oorspronkelijke watertoren uit 1892 Watertoren met schil uit jaren ‘50.

Visualisatie verbouwplan, ontwerp: 19 Het Atelier Architecten, Zwolle
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Kamperpoort
Kamperpoort is van oudsher een volksbuurt, 
waarin wonen en werken gecombineerd 
worden. De wijk ondergaat in fases een totale 
metamorfose, waarbij bedrijfscomplexen ver-
vangen worden door voornamelijk woningbouw. 
Er ontstaan woonstraten met een gevarieerd 
stads karakter, met volumes in verschillende 
maten en vormen, in een baksteenarchitectuur 
met aandacht voor detaillering.

Bij de advisering wordt met name aandacht 
besteed aan de stedenbouwkundige situatie, 
onderlinge afstemming tussen de verschillende 
panden en een uitwerking die past bij het 
karakter van de wijk. In 2017 is een nieuwbouw-
plan voor studentenappartementen langs de 
Hoogstraat aan de orde geweest. 

De vormgeving van dit pand refereert op een 
eigentijdse en herkenbare wijze aan het industri-
ele karakter van de Kamperpoort.

Verder is gesproken over appartementenge-
bouw ‘Lankhorst’ langs de Lijnbaan. De wens 
was om een herbestemming te vinden voor het 
kantoorpand Lankhorst. Toen dat niet haalbaar 
bleek, was de zoektocht om een bijzonder archi-
tectonisch gebouw te realiseren dat refereerde 
aan de bestaande architectonische kenmerken. 
Bij de advisering is onder meer aandacht 
gevraagd voor een betere relatie tussen de 
bouwvorm en de kavelvorm; voor een minder 
vlakke, meer plastische uitwerking; en voor 
gevels die meer samenhang vertonen en meer 
uitdrukking geven aan de woonfunctie. ¢

Nieuwbouw appartementen langs de Lijnbaan
Ontwerp: De Bruin Architecten, Zwolle

Nieuwbouw studentenappartementen langs de Hoogstraat
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Infrastructurele 
projecten
Naast zaken als constructie en bruikbaarheid 
is er bij de ontwikkeling van infrastructurele 
bouwwerken ook aandacht voor vormgeving 
en ruimtelijke kwaliteit. Bij de (her)ontwikkeling 
van de stationsgebieden, in het centrum (de 
Spoorzone) en Stadshagen, wordt steeds meer 
aandacht besteed aan een aantrekkelijke uit-
straling, als onderdeel van het publieke domein. 
Vanuit dit perspectief is de commissie betrok-
ken geweest bij de planvorming voor Station 
Stadshagen (nabij Belvedèrelaan) en voor de 
fietsbrug (Zalnébrug) tussen Oldeneelallee en 
Wijthmenerplas, over de N35. 

Verder is de commissie betrokken geweest bij 
de selectieprocedure voor de busbrug in de 
Spoorzone. Uitgangspunten voor de uitstraling 
en vormgeving van de brug waren onder meer 
een goede inpassing in het stedelijke landschap, 
in de vorm van een vloeiende lijn, met optimaal 
zicht en uitzicht. De inpassing in het gebied 
komt onder meer tot uitdrukking in de vorm, het 
groene karakter van de aanlandingen en de hou-
ten lamellen aan de onderzijde van het brugdek. 
In combinatie met het S-vormige verloop, de 
slanke randen, de excentrische plaatsing van de 
steunpunten en het ‘zwevende’ karakter van het 
brugdek, ontstaat een dynamisch en aanspre-
kend beeld. ¢

Infra station Stadshagen

Infra busbrug



Samen maken we 
de ruimte in Zwolle 
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Adviesaanvragen

Totaal Positief Negatief

Adviesaanvragen 2016 589 542 47

Adviesaanvragen 2017 633 545 88

Om de gemeentelijke ambities op het 
gebied van ruimtelijke kwaliteit en 
erfgoed goed te kunnen realiseren, is 
behalve visie en betrokkenheid, ook een 
goede afstemming en samenwerking 
tussen alle betrokken partijen van 
groot belang. Deze afstemming vindt 
voor grotere nieuwe plangebieden 
vooral plaats in Kwaliteitsteams. Zo zijn 
er Kwaliteitsteams voor Stadshagen, 
Kamperpoort en de Spoorzone. Bij de 
teams worden plannen vanaf de initiatief-
fase besproken, waarbij aandacht wordt 
gegeven aan aspecten op het gebied van 
stedenbouw, architectuur, woonkwaliteit 
en inrichting openbare ruimte.  Op grond 
van een visie wordt samen met initiatief-
nemers en hun ontwerpers gezocht naar 
oplossingen die voldoen aan de wensen 
van de opdrachtgever en tegelijkertijd een 
positieve bijdrage leveren aan de ruimte-
lijke kwaliteit van Zwolle.

Welstandsnota en ‘beleidslijn en 
welstandscriteria zonnepanelen 
beschermd stadsgezicht’.
In 2017 is als onderdeel van het 
welstandsbeleid het document ‘Beleidslijn 
en welstandscriteria zonnepanelen 
beschermd stadsgezicht’ vastgesteld. 

Dit omvat het beleid en het toetsingska-
der voor de beoordeling van aanvragen 
om omgevingsvergunning voor zonne-
panelen/-collectoren op daken binnen 
het beschermd stadsgezicht. Dit geldt 
voor panden die niet zijn aangewezen als 
monument. Voor monumenten geldt een 
eigen regeling. Het nieuwe beleid maakt 
plaatsing van zonnepanelen/-collectoren 
onder voorwaarden mogelijk, met name 
op de plekken die grote kansen bieden 
voor een goede energieopbrengst en 
die het beschermd stadsgezicht zo min 
mogelijk aantasten. Het beleidsstuk 
biedt handvaten om te komen tot een 
zorgvuldige afweging tussen de his-
torische waarden van het beschermd 
stadsgezicht en de daarin aanwezige 
gebouwen en het aanbrengen van 
zonnepanelen/-collectoren.  

Verder is een aantal kleine wijzigingen 
doorgevoerd in de welstandsnota. De 
Welstandsnota 2017 is op 20 september 
2017 in werking getreden.

Samen maken we 
de ruimte in Zwolle
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Aanwijzing nieuwe gemeentelijke 
monumenten
Op basis van onder meer een (bouw)
historisch onderzoek met de titel ‘Onder de 
Pannen’, is een selectie gemaakt van pan-
den die vanuit cultuurhistorisch oogpunt 
waardevolle interieurelementen bevatten. 
Het gaat daarbij onder meer om kapcon-
structies, kelders, delen van de stadsmuur 
en ander middeleeuws muurwerk.  De 
onderzoeken zijn beoordeeld door de 
selectiecommissie, waarin onder meer 
de gemeente, iemand van Het Oversticht, 
de Historische Vereniging, Vrienden van 
de Binnenstad en een architectlid van de 
monumentencommissie. Deze commissie 
heeft zo’n 50 panden geselecteerd die 
voorgedragen zullen worden als gemeen-
telijk monument.

Omgevingswet
De komst van de Omgevingswet betekent 
dat er veel verandert. De wet bundelt 26 
bestaande wetten, maar betekent vooral 
een andere manier van werken. Er komt 
meer ruimte voor initiatieven, er gelden 
meer algemene regels en de verantwoor-
ding voor de kwaliteitstoetsing wordt deels 
bij de initiatiefnemer zelf gelegd. Tevens 
veranderen de werkprocessen in de 
nieuwe Omgevingswet, er moet integraal 
worden samengewerkt waarbij behoud of 
verbetering van de omgevingskwaliteit een 
onderdeel is. 

Onze focus ligt op omgevingskwaliteit, spe-
cifiek op ruimtelijke kwaliteit en cultureel 
erfgoed. Kwaliteit creëren is mensenwerk 
en vraagt om een goede samenwerking 
met alle betrokken partijen, maar ook om 
visie, kennis, passie en creativiteit. Deze 
aspecten kenmerken onze werkwijze, 
bijvoorbeeld tijdens het spreekuur van 
de secretaris, in Kwaliteitsteams en in 
diverse creatieve werksessies waarin 
de participatie van belanghebbenden 
cruciaal is. Zo werkt Het Oversticht dus al 
langer in de geest van de Omgevingswet. 
Wij gaan graag met u in gesprek over de 
Omgevingswet, nieuwe instrumenten en 
werkprocessen. ¢
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Het Oversticht en 
ruimtelijke kwaliteit
Een aantrekkelijke leefomgeving is in balans en inspireert. Vanuit onze jarenlange ervaring zien wij dat een aan-
trekkelijke 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 bouwinitiatie-
ven 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. ¢



Colofon

Dit jaarverslag werd gemaakt door Julia Rühl en Tessa Stahlie van Het Oversticht en in maart 2018 aangeboden aan                     
de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Zwolle. 

Contact: tessa.stahlie@hetoversticht.nl / julia.ruhl@hetoversticht.nl

Aan de Stadsmuur 79-83 
Postbus 531 
8000 AM Zwolle
038 – 421 32 57 
www.hetoversticht.nl


