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Welstandscommissie
gemeente Lelystad

Julia Rühl
In Lelystad beoordeelt een

Meestal wordt advies

onafhankelijke welstands-

gevraagd voor complexe

commissie bouw- en

plannen. Dan wordt de

verbouwplannen. De

voltallige welstandscom-

commissie met als secretaris

missie in vergadering

ing. Julia Rühl is door de

bijeengeroepen. De com-

gemeenteraad benoemd en

missievergaderingen zijn

begeleidt bouwaanvragen

openbaar en een verslag

op basis van het door de

van de vergadering is op te

gemeente vastgestelde

vragen bij de gemeente. De

beleid. Julia Rühl is in dienst

agenda staat o.a. op www.

van Het Oversticht. Als

hetoversticht.nl. ¢

secretaris heeft zij tevens
het mandaat van de commissie om plannen zelf te
beoordelen.

“Door de commissie vroeg te betrekken bij opgaves kan een
architect of opdrachtgever gebruik maken van veel extra kennis
en denkkracht. Dat komt ten goede aan het eindresultaat en
daarmee aan de ambitie van de gemeente: Ruimte voor Kwaliteit.”
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Bijzonder in
2017

Transformatie bij
leegstand
In het Lelycentre maar ook in het centrum van

Moet het gebouw gesloopt, dan verdwijnt er in

de stad, staan verschillende kantoorgebouwen

de jonge historie van Lelystad een pand met

leeg. Samen met opdrachtgever en gemeente

een kenmerkende (kantoor)architectuur die nu

heeft de commissie dit jaar meegedacht hoe een

bijdraagt aan de herkenbaarheid en opbouw

aantal van deze kantoorgebouwen omgevormd

van de stad. Zo ook in Lelycentre. De bouwop-

kunnen worden tot woningen.

gave aan de Plaats wordt een woongebouw
met bijpassende architectuur. De inzet van het

Soms is een kleine aanpassing aan het gebouw

welstandsbeleid is hier stedenbouwkundige- en

voldoende: een aantal kozijnwijzigingen, het

architectonisch hoogwaardige oplossingen.

maken van balkonruimte en een aanpassing aan

Tegelijkertijd verandert de omgeving met het

de entree of een schilderbeurt. Als de opgave

nieuwe programma. De aansluiting van oud

ingewikkelder is omdat het programma niet

en nieuw vraagt dan zorgvuldige aandacht. De

logischerwijs past, komen sloop en nieuwbouw

commissie waardeert het zeer dat zij wordt

in beeld. Voor een aantal gebouwen was sloop

gevraagd vroegtijdig mee te denken. Het uit-

niet aan de orde. Bijvoorbeeld aan De Veste

eindelijke ontwerp voor deze plek is nog niet

maar ook aan de Agorabaan.

gereed. ¢

De veste – weinig aanpassingen nodig

De Waagh – weinig aanpassingen
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Werkeiland
Op het Werkeiland is ruimte gemaakt voor een

De commissie was na een aantal opmerkingen

appartementengebouw. Er is een beeldkwaliteit-

over de opgetilde plint, herkenbaarheid van de

plan vastgesteld dat stuurt op een opwaardering

entree en gevelindeling, positief over het resul-

van het totale beeld. Voor de nieuwe bebouwing

taat. ¢

is een eigentijdse vormgeving voorwaarde (geen
retro-stijlen). Door middel van een dergelijke
accentuering zijn de oude en nieuwe objecten
herkenbaar ten opzichte van elkaar en is ook
voelbaar in welke periode ze gebouwd zijn.

Werkeiland, westgevel

5

Warande
Warande is nog volop in ontwikkeling. Na het

De hoge commerciële plint, de gemetselde

realiseren van het MFA en de nieuwe super-

balkons en de aansluiting in de baksteen met de

markt krijgt deze locatie nog een woontoren

gerealiseerde bebouwing, maken van deze plek

met commerciële plint erbij. De commissie was

een sterk samenhangend geheel. ¢

erg enthousiast over het ontwerp.
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Samen maken we
de ruimte in Lelystad

Samen maken we
de ruimte in Lelystad
De welstandscommissie wordt gevraagd te adviseren

De Omgevingswet komt dichterbij. De wet integreert

bij grotere bouwplannen of bijzondere opgaves. De

26 wetten op het gebied van de fysieke leefomge-

inzet van de commissie komt hier goed tot zijn recht.

ving. Hieronder vallen ook onderwerpen waar Het

Ook bij openbare inschrijvingen en het nadenken

Oversticht voor staat, zoals ruimtelijke kwaliteit,

over randvoorwaarden voor nieuwe inbreidingen

erfgoed en landschap. Met de Omgevingswet wil

mag zij actief meedenken. Dat wordt zeer gewaar-

de rijksoverheid het wettelijk systeem eenvoudig

deerd door de commissie.

en beter maken. De Omgevingswet brengt nieuwe
instrumenten en vraagt om andere (ruimtelijke) pro-

Een officieel spreekuur voor de secretaris van de

cessen, waarbij voorop staat er samen uit te komen.

commissie is er niet (meer). Voor een afspraak en

Deze grondhouding hanteert Het Oversticht ook. In

overleg buiten de commissie is wel altijd ruimte; de

de afgelopen jaren zijn nieuwe en innovatieve vor-

lijnen zijn kort en opdrachtgevers weten de secretaris

men van welstandsbeleid ontwikkeld die gericht zijn

te vinden.

op omgevingskwaliteiten en een brede gezamenlijke

Voor de binnenstad ligt de komende jaren nog een

werkwijze. Deze zijn ‘omgevingswetproof’! ¢

grote opgave om de stad ‘af’ te bouwen. Er zijn grote
plannen gepresenteerd waar de commissie over
heeft meegedacht. Deze werkwijze wordt als zeer
plezierig ervaren en de commissie wil hier graag
actief haar bijdrage aan leveren.

Adviesaanvragen
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Totaal

Positief

Negatief

Adviesaanvragen 2016

36

30

6

Adviesaanvragen 2017

30

24
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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 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 juli 2018 aangeboden aan de gemeenteraad
en het college van B&W van de gemeente Lelystad. Contact: julia.ruhl@hetoversticht.nl

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

