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Welstandscommissie
gemeente Dronten

Julia Rühl
In Dronten adviseert de

“In Dronten is de sfeer

welstandscommissie over

ontspannen, en dat merk

de omgevingsvergunning

ik in de manier van samen-

voor bouw- en verbouw-

werken zoals dat nu gebeurt

plannen. Iedere twee weken

met de gemeente. Ook is er

staat er een commissie-

volop ruimte voor aanvra-

vergadering gepland om

gers om (vooraf) gebruik

ingrijpende, complexe of

te maken voor overleg met

politiek gevoelige plannen te

welstand. Het zou goed

bespreken. De secretaris is

zijn als mensen daar meer

gemandateerd om kleinere

gebruik van maken, want

plannen zelf te beoordelen

welstand doe je samen. Het

De welstandscommissie

welstandsbeleid is van 2013

bestaat uit een voorzitter,

en werkt met een 6 of een

secretaris en twee (architect

8 systeem, dat is lastig uit

en/of stedenbouwkundige)

te leggen. Een evaluatie van

leden. Julia Rühl is als

het beleid lijkt me een goede

adviseur in dienst van Het

zaak.” ¢

Oversticht. Om de week is
zij als secretaris voor het
spreekuur in het gemeentehuis en is er gelegenheid om
plannen voor te leggen en
advies te vragen.
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Bijzonder in
2017

Dronten,buitengebied,Sprengerlaan & v.d. Plasschelaan,fruitteeltgebied

Woningen in het
buitengebied
De woningen in het buitengebied zijn toe aan

De commissie was positief over het ontwerp;

vernieuwing, dat zie je nu langzaam gebeuren.

een modern ontwerp met een eenvoud die

Een aanpassing of (bescheiden) uitbreiding blijkt

kenmerkend is voor de woningen in het buiten-

niet altijd meer aan de wensen te voldoen. De

gebied. Ook voor de woning aan de Colijnweg

gemeente voert hier geen specifieke regie op uit

is voor eenzelfde schuurwoningconcept

met het welstandsbeleid, in het overgrote deel

gekozen. ¢

geldt het niveau een ‘6’. Er wordt dan vooral
gekeken naar de hoofdvorm. Aan de Hanzeweg
wordt de bestaande woning vervangen door
een eenvoudig hoofdvolume met toepassing
van nieuwe materialen.

Afbeelding boven en links: Hanzeweg noord- en oostgevel

Afbeelding: Colijnweg achter- en linkergevel (Palazzo)
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Woningen aan de
Zeilmakersgilde/
Gildepenningdreef
Voor een nog niet ingevulde plek aan de rotonde

De gekozen locatie voor de woningen is in

van de Gildepenningdreef kreeg de welstands-

opzet niet geëigend voor deze ontwikkeling: De

commissie een opgave voor woningbouw

stedenbouwkundige opzet reageert niet op de

bestemd voor de startersmarkt voorgelegd.

locatie (achterliggende woningen maar ook de
infrastructuur). Ook constateerde de commissie

De woningen liggen in een niet voor woning-

dat de structuur leidt tot veel snippergroen. Zij

bouw bestemde vlek van het beeldkwaliteitplan.

zag wel aanleiding en mogelijkheden voor een

Het beeldkwaliteitplan gaf voor deze opgave

andere stedenbouwkundige opzet (compacter)

dan ook geen richting en ook geen criteria

en verkaveling die recht doet aan de (steden-

voor de welstandcommissie. Het beeldkwa-

bouwkundige) situatie.

liteitplan maakt echter onderdeel uit van de
welstandsnota. Voor incidentele nieuwbouw

De welstandscommissie kan in een vroegtijdig

worden deze plannen getoetst aan de algemene

stadium meedenken over stedenbouwkundige

criteria. Aangezien de reeds gerealiseerde

plannen. Dat geeft de mogelijkheid al vroeg in

woonwijk, waar dit plan deel van uitmaakt,

te spelen op ontwikkelingen en de uitkomst

niet als beeldbepalend is aangemerkt, dienen

daarvan. In dit geval besloot het college het

de woningen te voldoen aan een ‘rapportcijfer

welstandsadvies naast zich neer te leggen. ¢

minimaal een 6’.
De woningen zijn vanuit duurzaamheidsoogpunt
optimaal op de zon georiënteerd en met zonnepanelen belegd. De commissie had sympathie
voor het plan als het gaat om duurzaamheid.
Ook ten aanzien van de architectuur van de
woningen an sich zag de commissie geen belemmeringen. De commissie had echter andere
bezwaren en adviseerde negatief.
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Studentenwoningen
Bij de landbouwhogeschool (CAH) is behoefte

De commissie was van mening dat de twee

om meer studentenwoningen te realiseren. Op

woningblokken een krachtige wand vormen aan

termijn zullen deze ook als vervanging dienen

de Gildepenningdreef. De massa van de twee

voor de studentenhuisvesting die nu in de stad

blokken vormt een goed antwoord op de maat

aanwezig is. Hiervoor is gekozen voor een con-

van de kas. Het groen voor de woningen zorgt

cept van IQ wonen waarbij met een vast caisson

voor een gepaste afstand van de weg. Hierdoor

eenvoudig en snel gebouwd kan worden. De

komt het lijnenspel van de schuine ‘daklijn’ goed

opzet van de contouren van het gebouw zijn

tot zijn recht. De woningen hebben sterk repe-

daarbij sterk bepaald door bestemmingsplan,

terend gevelopeningen waardoor de individuele

hoogte- en geluidscontouren.

woningen duidelijk afleesbaar zijn. De kracht van
het ontwerp zal zich met name moeten pre-

De opzet bestaat uit twee gebouwen waarbij

senteren door het grote gebaar van de ‘daklijn’

nu alleen de eerste fase wordt gebouwd. De

en de uitwerking. De commissie was binnen de

architect heeft met de beperkte middelen

gegeven kaders positief over het ontwerp. ¢

die overbleven, een ontwerp voor de gevels
gemaakt. Hierbij heeft het thema ‘agrarisch’
geleid tot een suggestie in de vormgeving die
verwijst naar landbouwschuren.

Afbeeldingen: architectenburo Brink & Fleer
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Samen maken we
de ruimte in Dronten

Samen maken we
de ruimte in Dronten
Dronten is een gemeente waar groen en ruimte

Een andere grote opgave is het plaatsen van nieuwe

overvloedig aanwezig zijn: zowel in de kernen als ook

windmolens in het buitengebied. Dronten heeft

het grote buitengebied. Dat zijn waardevolle kwalitei-

met Lelystad de handen ineengeslagen om met een

ten om in te wonen. Veel Drontenaren zullen dit ook

beeldkwaliteitplan en een kwaliteitsteam te sturen

ervaren; de sfeer is ontspannen en informeel.

op rustige en heldere molenlijnen in het landschap.
De secretaris neemt ook deel aan het kwaliteitsteam

Als secretaris merk ik dat op het spreekuur laagdrem-

dat rechtstreeks adviseert aan de raad. De nieuwe

pelig is en een informeel karakter heeft, waardoor

molens zijn weer een schaal groter dan de bestaande

het gesprek ook open gevoerd wordt. Uitgangspunt is

en van verre zichtbaar. De impact op het landschap

dat we in gezamenlijk overleg bekijken hoe een plan

zal daardoor groter zijn. Extra belangrijk om zorg te

eventueel aanpassingen behoeft om een positieve

dragen voor een goede inpassing die de weidsheid

bijdrage aan de omgeving te leveren. Er is tijd om

van het buitengebied niet overmatig schaadt!

te luisteren naar de wensen van de opdrachtgever
zodat er een advies op maat komt.

In Dronten zijn verschillende projectleiders die
nieuwe ontwikkelingen begeleiden. Een stedenbouw-

Voor grootschaligere ingrepen is er een welstands-

kundige afdeling ontbreekt op dit moment. Dat is een

commissie waar het plan in breder verband wordt

groot gemis, zeker ook voelbaar aan het begin van

bekeken en besproken. Ook hier krijgen opdracht-

het proces. Juist hier is sturing belangrijk. Want of

gevers en architect de ruimte om hun plan toe te

het nu gaat om een kleine invulling van een nieuwe

lichten. Het zijn waardevolle stappen om tot een

woning of het sturen op grootschalige ontwikkelin-

goed doordacht plan te komen waar de omgeving en

gen; meedenken en adviseren in het begin van het

opdrachtgever mee verder kunnen.

proces betekent meer sturing op de uitkomst van het

Een andere aanpak is het werken met een kwali-

eindproduct.¢

teitsteam. Voor de grootschalige ontwikkeling van
Hanzekwartier is een klein team aangesteld. Hier
maakt ook de welstandsecretaris deel van uit. Het
kwaliteitsteam begeleidt de opdrachtgever gedurende het proces door overleg. De welstandstoets is
dan een formaliteit.

Adviesaanvragen
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Totaal

Positief

Negatief

Adviesaanvragen 2016

165

147

18

Adviesaanvragen 2017

252

206

46

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 Julia Rühl van Het Oversticht en in juni 2018 aangeboden aan de gemeenteraad
en het college van B&W van de gemeente Dronten. Contact: julia.ruhl@hetoversticht.nl
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