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Het college van Burgemeester en Wethouders heeft 
dit jaarverslag laten opstellen door Het Oversticht. 
In dit jaarverslag wordt voor u in beeld gebracht op 
welke wijze de welstandsadvisering in uw gemeente 
is georganiseerd. Daarnaast komt een aantal voor-
beelden aan bod die inzicht geven in de werkwijze 
en het resultaat daarvan. 

Werkwijze van de welstandscommissie
In Coevorden is een onafhankelijke welstands- en 
monumentencommissie door de gemeenteraad 
aangesteld voor het beoordelen van (vooroverleg-) 
aanvragen in het kader van omgevingsvergun-
ningen. Het gaat daarbij om nieuwbouw- en 
verbouwplannen. In deze commissie zitten twee 
monumentendeskundigen, een architect, een 
stedenbouwkundige en een landschapsarchitect. 
Daarnaast is er een secretaris om plannen toe te 
lichten en het door de commissie geformuleerde 
advies op schrift te stellen.

Voor plannen waarbij de mening van de grote 
commissie als bekend kan worden verondersteld, 
waren voor 2017 ir. Guus Geerdink en ir. Niels Oude 
Wolbers aangewezen als gemandateerden. In 2018 
neemt ir. Tessa Stahlie het stokje van Guus over. Zij 
vormen de kleine welstandscommissie. Tevens zijn 
zij aangesteld als secretaris voor de welstands- en 
monumentencommissie. De meeste vergunnings-
aanvragen worden door de kleine commissie onder 
mandaat beoordeeld. 

De welstands- en monumentencommissie beoor-
deelt bouwaanvragen op basis van gemeentelijke 
beleid, zoals vastgelegd in de Welstandsnota 2012. 
In deze nota zijn per gebied criteria opgesteld voor 
bebouwing, reclame en specifieke kleine bouw-
werken. De commissie beoordeelt de voorliggende 
plannen aan de hand van deze criteria. 

Welstands-/
monumentencommissie
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Aard van de beoordeelde plannen
Wekelijks krijgt de commissie bouwplannen te 
beoordelen. De plannen die voor advies aan de 
commissie worden voorgelegd zijn zeer divers 
maar hebben altijd een zekere impact op de 
directe omgeving. Verschillende soorten plan-
nen zijn: Nieuwbouwwoningen, aanbouwen, 
uitbouwen, opbouwen, dakkapellen, gevel-
wijzigingen, bedrijfsbebouwing en loodsen, 
boerderijen, stallen, scholen, erfafscheidingen, 
kunstwerken en civiele objecten.

Ook de locaties van de verschillende plannen 
zijn divers. De gemeente Coevorden kent een 
royaal grondgebied met een grote verschei-
denheid aan landschappen en kernen. De 
verschillende landschappen hebben allemaal 
verschillende kenmerken en deze zijn in de 
welstandsnota beschreven. 

Bij nieuwbouwlocaties worden vaak beeld-
kwaliteitplannen opgesteld en hier wordt 
omschreven hoe het karakter van de wijk tot 
uitdrukking moet komen. Ook het centrum 
van Coevorden kent een beeldkwaliteitplan 
waarin per deelgebied het gewenste beeld is 
vastgelegd.

Daarnaast heeft Coevorden veel beschermde 
gebieden en monumenten, die over het alge-
meen besproken worden met de voltallige 
commissie. Bij de beoordeling van monumen-
ten worden altijd de monumentale waarden 
gewogen.

Werkwijze (vervolg)

“Ik ben zeer positief over de wijze van welstandsadvisering, de manier 

waarop we samenwerken, zoals dat nu gebeurt bij de gemeente 

Coevorden. Natuurlijk kan het altijd nog beter. Zo werken we nu 

nog met de oude welstandsnota – en dat is soms lastig. Ook mag 

de drempel om een afspraak te maken of om even binnen te lopen 

omlaag. Dat gaat nu nog via de front-office met allerlei tekeningen en 

formulieren e.d. terwijl het soms gewoon even sparren is welke kant 

we samen het beste achten. Want welstand doe je samen.”

Ing. J.W. Heijnen (BOAH, Dalen)
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Openbaarheid van vergaderen
De kleine commissie vergadert wekelijks op 
maandag. Daarbij wordt ook de mogelijkheid 
geboden om de commissie vragen te stellen 
over het beleid en om plannen te bespreken. 
In het welstandsspreekuur kan de kleine 
commissie al vanaf het initiatiefstadium in 
gesprek met opdrachtgevers en ontwerpers 
om bouwplannen te begeleiden en om te 
inspireren. De ervaringen van het spreekuur zijn 
positief: aanvragers zijn vaak tevreden over de 
dienstverlening en er wordt een beter resultaat 
bereikt. De welstandsvergadering is bij een defi-
nitieve aanvraag openbaar. De agenda wordt 
gepubliceerd op de website.  Het is gebruikelijk 
dat er voor een planbespreking een afspraak 
wordt gemaakt met de vergunningverlener.

De voltallige welstands- en monumentencom-
missie vergadert elke twee weken. Gemiddeld 
worden er zo’n twee plannen in deze commissie 
behandeld. Dit zijn meestal monumenten of 
plannen in beschermde gezichten. Ook de 
vergadering van de welstands- en monumen-
tencommissie is bij een definitieve aanvraag 
openbaar.

Excessen
In het adviesjaar 2017 heeft de commissie zich 
gebogen over het volgende welstandsexces. 

Aan de Sallandsestraat 6 in het centrum van 
Coevorden staat een vervallen en zwaar 
verwaarloosd gebouw. De commissie heeft 
geoordeeld dat het gebouw als exces kan 
worden bestempeld. 

Welstandsbeleid
Het afgelopen jaar is er onderzocht hoe groot 
de noodzaak en wens is voor een nieuwe 
welstandsnota. In dit kader is er een pilotproject 
geweest dat het maatschappelijk draagvlak 
heeft onderzocht en aanbevelingen heeft 
gedaan. In de Resultatennotitie Pilot Welstand 
komt onder meer naar voren dat de verdeling 
naar gebieden grotendeels ongewijzigd kan 
blijven maar dat de criteria meer richting-
gevend moeten worden gemaakt. Ook is 
aanbevolen om de huidige koers, die is ingezet 
in de samenwerking tussen de gemeente en 
de commissie, verder te ontwikkelen. Een 
belangrijk aandachtspunt daarbij is een vroeg-
tijdige communicatie tussen opdrachtgever 
en welstandscommissie. De commissie sluit 
zich aan bij deze aanbevelingen en zal zich 
inzetten voor een goede communicatie met 
planindieners.

De huidige welstandsnota geeft de commissie 
voldoende handvaten voor de advisering. 
Echter is de nota op sommige onderdelen 
enigszins star en specifiek en op andere onder-
delen weinig specifiek.   Globaler geformuleerde 
criteria kunnen zorgen voor meer maatwerk 
waarmee beter ingespeeld kan worden op de 
situatie.  Coevorden kent veel verschillende 
kernen met hun eigen kwaliteiten en belangen. 
De commissie ziet in dat een conserverende 
beoordeling past bij de monumentale dorpen 
maar minder goed aansluit bij een nieuwbouw-
wijk waar juist een stimulerend beleid gewenst 
kan zijn. Ze denkt graag mee in het traject om 
tot een nieuwe welstandsnota te komen. ¢

Werkwijze (vervolg)



Bijzonder in 
2017 
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Op het terrein van het voormalige gemeentehuis 
in Dalen staat sinds kort een geheel nieuw 
appartementencomplex. Het is onderdeel van 
een nieuwe inrichting voor het dorpshart van 
Dalen. De Caspershof is een kenmerkende 
eigentijdse invulling met een knipoog naar de 
typische streekeigen boerderijen. Het plan intro-
duceert ondanks de grootte, door zijn geleding, 
een korrelgrootte die passend is bij de dorpse 
karakteristiek en de centrale locatie. Onderdeel 
van het complex zijn nog twee volumes naast 
het nu gerealiseerde appartementengebouw 
(zie foto). Deze volumes zijn in hoofdlijnen al 
behandeld in eerdere verslagjaren. 

In dit proces hebben we voortgeborduurd op de 
eerder uitgestippelde richting en waar mogelijk 
kwaliteit toegevoegd. De voorgestelde statige 
panden die ten westen van de Caspershof zullen 
worden gerealiseerd, zijn een nieuwe typologie 
in het Dalense centrum. Zij zijn door geleding, 
waardoor de grootte visueel wordt beperkt, en 
een vormgeving die doet denken aan notariswo-
ningen, een passende invulling voor het centrum 
van Dalen. ¢

De Spinde, Dalen

Caspershof © Bouwkundig Ontwerp- en Adviesbureau Heijnen, via coevordenhuisaanhuis.nl
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Schaapskooi 
Oosterhesselen
Het plan betrof een interne verbouwing van 
een monumentale schaapskooi tot Bed and 
Breakfast. In het oorspronkelijke plan dreigden 
de monumentale kwaliteiten van de schaaps-
kooi verloren te gaan. 

Na opmerkingen van de welstands- en monu-
mentencommissie en aanpassingen van de 
ontwerper ligt er nu een plan dat rekening 
houdt met de monumentale waarden en ook 
zeer geschikt is als Bed and Breakfast. ¢
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Woonwijk Ossehaar, 
Coevorden

Het beeldkwaliteitplan Ossehaar biedt veel 
vrijheid voor vormgeving maar er zijn wel eisen 
gesteld aan de kleur en het materiaalgebruik en 
de grootte van de woningen. Hierdoor is een wijk 
ontstaan met een zekere samenhang. 

In het beeldkwaliteitsplan wordt uitgegaan van 
een gele baksteen en een oranje-rode dakpan. 
Bij een aantal woningen is net iets afgeweken 
van deze kleuren, maar er zijn geen grote con-
trasten ontstaan. ¢
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Het Postkantoor, 
Coevorden
Het voormalige postkantoor aan het Kasteel is 
een rijksmonument. De gemeente wil het pand 
verkopen, en samen met een potentiele koper 
en de welstandscommissie wordt een ontwerp 
gemaakt dat eer doet aan de monumentale 
waarden. Zo worden veel originele details 
teruggebracht en ook wordt de rommelige 
achterzijde heringericht. Wij dragen er toe bij 
dat het ambitieniveau wordt bewaakt en dat de 
monumentale waarden van het rijksmonumen-
tale postkantoor niet in het geding komen. 

Daarbij zijn wijzigingen die nodig zijn voor 
de appartementen zeker mogelijk. Het 
Beeldkwaliteitplan Historische Kern Coevorden 
vormt het uitgangspunt bij de advisering. Het 
plan waarbij in het postkantoor luxe apparte-
menten komen, wordt gezien als een absolute 
meerwaarde voor de historische binnenstad van 
Coevorden. ¢
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Oud Aalden 8, Aalden
Aan de rand van de beschermde dorpskern van 
Oud Aalden komt, op de plek van een bestaande 
werktuigenberging en stal, een nieuw gebouw 
waarin twee woningen worden gerealiseerd. 
De commissie had hierbij liever gezien dat het 
bouwvlak dichter bij de rijksmonumentale 
boerderij had gelegen zodat er een beter erfen-
semble was ontstaan dat past in deze omgeving. 

De commissie is positief over het streven om 
een volume neer te zetten dat past in de agra-
rische context. Samen met de architect is de 
commissie bezig geweest om een architectuur te 
realiseren die past bij een boerenschuur zonder 
dat hierbij het wooncomfort in het geding komt. 
Begin 2018 wordt hieraan de laatste hand 
gelegd. ¢

Bram Markerink Bouwkunst
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Het Oversticht en 
ruimtelijke kwaliteit

Guus Geerdink

Niels Oude Wolbers

Tessa Stahlie

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 parti-
culieren en overheden aan de kwaliteit van onze 
leefomgeving. 

Bij onze welstandsadvisering zijn onze inspannin-
gen 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 omgevingsbe-
leid) vormen de basis voor onze advisering. Door 
vragen te stellen en suggesties te doen helpen we 
initiatiefnemers, planontwikkelaars, beleidsma-
kers 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 Niels Oude Wolbers en Tessa Stahlie van Het Oversticht.                                     
Contact: tessa.stahlie@hetoversticht.nl / niels.oudewolbers@hetoversticht.nl

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


