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Stadsbouwmeester
gemeente Ommen

Marc Eijkelkamp
In Ommen beoordeelt

Elke week worden door de

een onafhankelijke stads-

stadsbouwmeester samen

bouwmeester de bouw- en

met de stedenbouwkundig

verbouwplannen. De stads-

adviseur van de gemeente,

bouwmeester beoordeelt

Martin de Groot, bouw-

of een plan architectonisch

plannen behandeld en is er

of qua uiterlijk past in de

spreekuur. Het spreekuur

omgeving.

van de stadsbouwmeester is
dé gelegenheid om plannen

In de welstandsnota

voor te leggen en advies

‘Visie op kwaliteit` zijn de

te vragen. Spreekuur en

welstandscriteria zo con-

vooroverleg zullen binnen

creet mogelijk vastgelegd

de Omgevingswet steeds

voor de verschillende

belangrijker worden. De

delen van de gemeente.

verantwoordelijkheid zal

In 2017 is architect ir. Marc

immers meer bij de initiatief-

Eijkelkamp, in dienst van Het

nemer komen te liggen en

Oversticht, aangesteld als

de overheid zal meer gaan

stadsbouwmeester.

faciliteren. De stadsbouwmeester kan hierbij een
constructieve rol spelen. ¢

“Ommen zet in op de verdere ontwikkeling van haar sterke en
kenmerkende kwaliteiten: het groene en gastvrije toeristische
karakter. Een plek waar het aangenaam wonen en verblijven is.
Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid vormen de
centrale pijlers van het omgevingsplan in combinatie met de vijf
‘G’s’ die kenmerkend zijn voor Ommen als verblijfsgemeente:
Groen, Gastvrij, Geïnspireerd, Gezond en Gelukkig.”
Citaat uit Houvast voor de toekomst, Inspiratiedocument Ommer Motief
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Bijzonder in
2017

Ontwikkeling van het
centrum van Ommen
aan de Vecht
Een aantal jaren geleden zijn het beeldkwaliteits-

De metaformose van Ommen krijgt nu vorm.

plan en het stedenbouwkundige plan voor de

Een aantal plannen zit in de startfase of is al

westflank van Ommen gemaakt. De westflank

uitgevoerd. ¢

beslaat het deel van het centrum aan de Vecht.
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Vechtkade fase 2
Het afgelopen jaar is het laatste appartemen-

Het ontwerp borduurt voort op de bebouwing

tengebouw aan de Vechtkade behandeld in het

die nu in de steigers staat, maar krijgt een meer

welstandsspreekuur. Het plan vormt de entree

statige en markante uitstraling. ¢

van Ommen aan de Varsenerdijk en de kop van
de Vechtkadebebouwing.
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Nieuwbouw locatie
voormalige Aldi
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Het stedenbouwkundig plan van de Aldilocatie

Het plan voor de nieuwbouw, een nieuw

gaat uit van het nagenoeg volgen van de rooi-

winkelpand met bovenwoningen, is inmiddels

lijnen van het (voormalige) Aldigebouw en het

behandeld in het welstandsspreekuur en goed-

westelijk aangrenzende apotheekgebouw.

gekeurd door de stadsbouwmeester. ¢

Nieuwbouw woning
Zwolseweg
De zuidelijke Vechtoevers worden op dit

In het spreekuur is een ontwerp voor een nieuw

moment heringericht om natuur en water,

te bouwen woning aan de Zwolseweg in behan-

maar ook recreatie, meer ruimte te geven. Voor

deling geweest. ¢

camping de Koeksebelt heeft dit ook de nodige
ingrepen tot gevolg.
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Nieuwbouw woningen
op de Belte Lemele
Op een 1,38 ha groot perceel ligt een voormalig

De architect stelde als doel: ‘Innovatieve, heden-

landbouwmechanisatiebedrijf. Het object was

daagse woningen, welke terughoudend zijn

eigendom van de provincie Overijssel en is in

vormgegeven en opgaan in de schoonheid van

het verleden door de Dienst Landelijk Gebied

het omringende Reggelandschap’.

aangekocht voor realisatie van natuur. De
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functie van de bebouwing van schuren is komen

De ontwerpen voor de woningen en de

te vervallen en in het kader van de rood-voor-

erfinrichting is een aantal keer in het welstands-

rood regeling is er een ruimtelijk kwaliteitsplan

spreekuur behandeld. Het proces loopt nog en

gemaakt. De locatie biedt ruimte aan twee

het bouwplan zal zich het komende jaar verder

nieuwbouwwoningen.

ontwikkelen. ¢

Samen maken we
de ruimte in Ommen

Samen maken we
de ruimte in Ommen
Om nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken die

Ruim tien jaar geleden, in 2007, is het nu geldende

buiten de kaders van de huidige welstandsnota

beeldkwaliteitsplan voor De Rotbrink ontwikkeld.

vallen en hiermee strijdig kan zijn, kan er in overleg

Het plan van 2007 had de nodige regels voor

met de gemeente een beeldkwaliteitsplan voor een

zowel de bebouwing als de openbare ruimte. In de

specifiek gebied worden opgesteld. Het afgelopen

huidige tijdsgeest is er meer behoefte aan dere-

jaar hebben we samen met de gemeente voor de

gulering, zonder alle sturing te verliezen: ‘regelen

Rotbrink en voor de Vlierbrink fase 1c een beeld-

wat er toe doet, loslaten wat kan’. Daarnaast is een

kwaliteitplan geschreven.

groot deel van de openbare ruimte al aangelegd
en is het ruimtelijk casco voor bedrijvenpark De

Bedrijvenpark De Rotbrink ligt aan de Balkerweg

Rotbrink grotendeels gereed.

in Ommen. Hier was voorheen een sportpark
gevestigd. Op deze locatie wordt nu een bedrij-

Vanuit deze optiek richt de herijking van dit BKP

venpark ontwikkeld. Dit beeldkwaliteitsplan heeft

zich op 2 belangrijke onderdelen: Het architectuur-

betrekking op het bedrijvenpark met de Ambitie

beeld en de overgangen van openbaar naar privé

‘Een hoogwaardig en samenhangend gebied met

(erfscheidingen).

overwegend groene uitstraling en ruimte voor
zichtlocaties te creëren’.
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Voor de Vlierbrink Fase 1c, onderdeel van De

•

Een gevarieerd straatbeeld: De woningen staan

Vlierlanden, is de ambitie: ‘Een hoogwaardig en

in verschillende rooilijnen en de straten zijn

groen woonmilieu met bijzondere architectuur

afwisselend met korte rijen, vrijstaande wonin-

dat de brug slaat tussen een dorps en landelijk

gen en twee-onder-één-kap woningen.

karakter’. Het stedenbouwkundig plan en de
geformuleerde welstandscriteria in dit beeldkwali-

Een beeldkwaliteitsplan geeft initiatiefnemers,

teitsplan zijn direct afgeleid van de uitgangspunten

opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers, vooraf

en kwaliteitsambities van het masterplan ‘De

informatie waaraan bouwplannen moeten voldoen

Vlierlanden’;

en wil een inspiratiebron zijn om goede kwaliteit te
realiseren.

•

Altijd zicht op groen: Groen wordt ingezet
als woonkwaliteit in het totale gebied van De

Initiatiefnemers kunnen met een eerste idee of

Vlierlanden.

een al verder uitgewerkt bouwplan, langskomen
op het welstandsspreekuur van de gemeente. Daar

•

Ruimte en privacy: Ruimte voor groen en water

kunnen de welstandsadviseur van de gemeente

in combinatie met ruime tuinen zorgt voor een

en de stadsbouwmeester een inschatting maken

ruimtelijke beleving in de buurt met voldoende

of de plannen binnen de uitgangspunten van het

afstand tussen de woningen.

beeldkwaliteitsplan passen. Zij zullen uiteindelijk de
aanvraag omgevingsvergunning voor het onderdeel

•

Een informele ordening: Woningen staan niet

welstand beoordelen. Daarnaast denken zij con-

allemaal in dezelfde rooilijn, staan niet alle-

structief mee over het uiterlijk van een bouwplan.

maal evenwijdig aan de weg en worden soms
prominent in het zicht of juist meer verscholen

In de komende jaren zullen de plannen in het

geplaatst op de kavel.

spreekuur aan de orde komen en zullen we de
ambities proberen gestalte te geven. ¢

11

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. ¢

Adviesaanvragen

12

Totaal

Positief

Negatief

Adviesaanvragen 2016

125

116

9

Adviesaanvragen 2017

141

138
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Colofon
Dit jaarverslag werd gemaakt door Marc Eijkelkamp van Het Oversticht en in juli 2018 aangeboden aan de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Ommen. Contact: marc.eijkelkamp@hetoversticht.nl
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