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Welstands-/
monumentencommissie
gemeente Kampen

Rik Onderdelinden
In Kampen beoordeelt een

plannen wordt echter de vol-

onafhankelijke welstands-

tallige welstandscommissie

commissie bouw- en

in vergadering bijeenge-

verbouwplannen. De com-

roepen. “Het spreekuur

missie met secretaris ir. Rik

van de secretaris is dè

Onderdelinden is door de

gelegenheid om plannen

gemeenteraad benoemd en

voor te bespreken en advies

begeleidt bouwaanvragen

te vragen. In Kampen wordt

op basis van het door de

daar regelmatig gebruik

gemeente vastgestelde

van gemaakt en dat werkt!

beleid. Rik Onderdelinden is

Door in een vroeg stadium

architect in dienst van Het

mee te kunnen denken kan

Oversticht. Als secretaris

er vervolgens vaak positief

heeft hij de volmacht van de

geadviseerd worden. ¢

commissie om plannen zelf
te beoordelen; bij complexe

“Het spreekuur wordt door de gemeente
georganiseerd vanuit team Vergunningen.
Naast vergunningen is er voor plannen
in de binnenstad altijd een medewerker
vanuit monumentenzorg aanwezig op
het spreekuur. Deze multidisciplinaire
samenwerking op het spreekuur verloopt
uiterst prettig en is daarnaast zeer
effectief ”
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Bijzonder in
2017

Stationskwartier
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Het Stationskwartier krijgt daadwerkelijk een

Deze twee plannen van architectenbureau

gezicht. Door de planontwikkeling van een grote

Spaltman en Bun Projectontwikkeling B.V. geven

supermarkt en een stevig appartementenge-

dit gedeelte van de wijk body. De plannen kon-

bouw verandert de aanblik, wanneer je komt

den dan ook op instemming van de commissie

vanuit station Kampen-Zuid, flink.

rekenen. ¢

Nieuwbouw in
het Meer en
Onderdijks
Naast het Stationskwartier zijn er afgelopen

Dit plan is van de Kamper architect Henk de

jaar ook weer veel plannen voor woningen in

Velde en BPD projectontwikkeling. De woningen

het Meer en Onderdijks ingediend. Naast veel

vormen een moderne interpretatie van de

individuele woningen komen de grotere ont-

Kamper bebouwing aan de IJsselkade en maken

wikkelingen weer meer op gang. Een voorbeeld

dit deel van de wijk af. ¢

daarvan vormt een belangrijke afsluitende wand
aan de Lange Akker.
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Samen maken we
de ruimte in Kampen

Samen maken we
de ruimte in Kampen
De Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in

Daarnaast overleg ik regelmatig met diverse mede-

werking treedt, integreert 26 wetten op het gebied

werkers van de gemeente Kampen, uiteraard met

van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen ook

de afdeling vergunningen, handhaving en RO en in

onderwerpen waar Het Oversticht voor staat, zoals

het bijzonder met de afdeling monumentenzorg. De

ruimtelijke kwaliteit, erfgoed en landschap. Met de

onderwerpen die aan bod komen zijn zeer uiteenlo-

Omgevingswet wil de rijksoverheid het wettelijk sys-

pend van karakter: van algemene tot zeer specifieke

teem eenvoudig en beter maken. De Omgevingswet

vraagstukken. Het advies kan bij deze overleggen

brengt nieuwe instrumenten en vraagt om andere

juist heel concreet van aard zijn tot strategisch van

(ruimtelijke) processen, waarbij het voorop staat om

aard (resulterend in een opzet voor een proces of

er samen uit te komen.

plan van aanpak).

“Waarmee kan ik u helpen?”

Na 3 jaar is dit mijn laatste jaarverslag voor de
gemeente. Ik kijk met veel plezier terug op een mooie

Het is vaak de openingszin die ik gebruik bij het

tijd met veel warme contacten binnen en buiten

spreekuur. Het spreekuur is de plek om samen met

het gemeentehuis. Want samen maak je de ruimte!

opdrachtgevers en architecten over hun plannen of

Uitdagingen op ruimtelijke gebied voor de gemeente

initiatieven te spreken. Het spreekuur is laagdrempe-

vormen de dynamiek in de binnenstad waarin ruimte

lig en heeft een informeel karakter. Als uitgangspunt

voor ondernemen en woongenot vaak op gespannen

geldt dat in het gesprek in gezamenlijk overleg wordt

voet staat met de monumentale waarden van het

bekeken of en hoe een plan eventuele aanpassing

beschermd gezicht. Bijzondere aandacht verdienen

behoeft om een positieve bijdrage te leveren naar

dan onderwerpen zoals historisch kleurgebruik, het

de omgeving. Het welstandsbeleid van de gemeente

toepassen van duurzame energie (zonnepanelen)

vormt daarbij altijd het kader waarin een bouwplan

en het plaatsen van dakkapellen op het beschermde

moet passen. Soms biedt het spreekuur ook de

dakenlandschap. Veel aanvragers zijn zich niet altijd

gelegenheid om te overleggen hoe de kwaliteit in

bewust van de monumentale waarden van hun pand

een plan kan worden georganiseerd. Dit wordt ook

of het beschermd gezicht. Het verdient aanbeveling

door de bezoekers vaak zeer gewaardeerd. In het

om initiatiefnemers voor te lichten op dit gebied met

spreekuur krijg ik de gelegenheid om te luisteren

toegankelijke informatie. ¢

naar wat voor de aanvrager de wezenlijke behoeftes
zijn. Op die manier kan ik de aanvrager advies op
maat geven.

Adviesaanvragen

7

Totaal

Positief

Negatief

Adviesaanvragen 2016

304

294

10

Adviesaanvragen 2017

367

326

41

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 Rik Onderdelinden van Het Oversticht en in maart 2018 aangeboden aan de
gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Kampen. Contact: rik.onderdelinden@hetoversticht.nl
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