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Dorpsbouwmeester
gemeente Staphorst

Marieke ten Hove
In Staphorst beoordeelt
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dragen bij aan deze werkwijze. ¢

“De mensen in Staphorst zijn trots op waar ze wonen. Het
uitgestrekte platteland, het karakteristieke slagenlandschap,
het streekdorp Staphorst/Rouveen met zijn bijzondere
bebouwingspatroon en vele historisch waardevolle
boerderijen: allemaal aspecten die bijdragen aan deze
terechte trots. Als dorpsbouwmeester voel ik mij dan ook
bevoorrecht dat ik, met het beleid van de gemeente in de
hand, mag bijdragen aan het behoud en de versterking van
deze prachtige leefomgeving.”
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Bijzonder in
2017

Uitbreiding
kerkgebouw
Dit plan voor uitbreiding van een kerk in het

Helaas bleek dit kostentechnisch niet haalbaar.

Rijksbeschermde gezicht van Staphorst werd

Samen met de dorpsbouwmeester is gezocht

tijdens het spreekuur van de welstand in een

naar alternatief materiaalgebruik waarbij

vroeg stadium van de planontwikkeling voor-

trouw werd gebleven aan het oorspronkelijke

gelegd. Het concept bestaat uit het toevoegen

architectonisch concept. De uitvoering vindt nu

van een nieuw, op zichzelf staand volume dat

plaats in een vlakke pan, verticale houten gevel-

door een tussenlid wordt verbonden met het

delen en een strakke detaillering. ¢

bestaande kerkgebouw. Hierbij zijn termen als
‘aanbouw ondergeschikt’, ‘rust en samenhang’,
‘bestaand kerkgebouw in zijn waarde laten’
en ‘zo minimaal mogelijke nieuwe materialen
en kleuren introduceren’ heel belangrijk.
Aanvankelijk werd het gehele nieuwe volume,
zowel dak als gevel, gematerialiseerd in zink.

Ontwerp: Atelier Jan, bouwkundig ontwerp- en tekenbureau
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Nieuw bedrijfspand
Dit plan betreft een ontwerp voor een nieuw

Met dit ontwerp is de ontwerper daar naar de

bedrijfspand aan de Achthoevenweg op bedrij-

mening van de dorpsbouwmeester op een

venterrein De Esch te Staphorst. De functie

natuurlijke wijze in geslaagd. ¢

van het pand bracht de wens voor gesloten
gevels met zich mee. Vanuit welstand werd
naar de weg toe een representatieve voorgevel
gevraagd. Voor de ontwerper leidde dit tot de
complexe opgave om deze twee uitgangspunten
te combineren in een ontwerp dat passend is
in zijn omgeving en tegelijkertijd voldoet aan de
functionele wensen van de opdrachtgever.

Nieuwbouw bedrijfspand – impressie voorzijde. Ontwerp: De Haan Engineering
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Gebouw voor zorg
en welzijn
Tijdens het spreekuur van de dorpsbouw-

Het gebouw is representatief en sluit ondanks

meester werd een nieuwbouwplan voor een

zijn grote volume in situering en architectuur

kinderdagverblijf besproken. Het plan ligt aan de

goed aan bij de omliggende bebouwing. ¢

rand van een nieuw te ontwikkelen plangebied
waarvoor een beeldkwaliteitsplan geldt. Het
ontwerp bestaat uit twee eenduidige bouwvolumes met kap die door een plat tussenlid met
elkaar verbonden zijn. Op advies van de dorpsbouwmeester zijn zowel het volume van het
tussenlid, als de dakkapellen op ondergeschikte
wijze vormgegeven. De functie van het gebouw
is goed afleesbaar in de vormgeving.

Gebouw voor zorg en welzijn, voorzijde. Ontwerp: Klaas Boer

Gebouw voor zorg en welzijn, achterzijde. Ontwerp: Klaas Boer
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Uitbreiding restaurant
Hotel Waanders is een bekend hotel-restaurant

Het eindresultaat mag zeker een verrijking van

in Staphorst. Met zijn ligging aan de rotonde bij

de entree van Staphorst genoemd worden. ¢

de oostelijke afrit van de A28 is dit zo ongeveer
het eerste gebouw dat bezoekers van Staphorst
zien zodra ze van de snelweg afkomen. Begin
2017 werd een ontwerp gemaakt voor uitbreiding van het restaurant in de vorm van een
serre met licht gebogen plattegrond over de
volledige voorzijde van het pand. De dorpsbouwmeester heeft de architect bij dit project
gevraagd bijzondere aandacht te besteden aan
de (bouwkundige) aansluiting op het bestaande
gebouw en het belang van een ranke bouwkundige detaillering, zoals de geprofileerde dakrand
van de serre.

Uitbreiding restaurant, impressie vogelvlucht

Uitbreiding restaurant
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Samen maken we
de ruimte in Staphorst

Wheemeweg

Samen maken we
de ruimte in Staphorst
Uitvoeren welstandsbeleid

Namens het Oversticht heeft Rik

Net als in voorgaande jaren kwamen ook

Onderdelinden deelgenomen aan de

In 2017 naast de nodige verbouwingen

Omgevingskamer. Het Oversticht kijkt

voornamelijk projecten voorbij in het

hierbij integraal vanuit de disciplines,

kader van splitsing van boerderijen en

architectuur, stedenbouw, landschap,

het invullen van open plekken. Opvallend

archeologie en monumenten naar

waren de vele nieuwbouwinitiatieven in

plannen die niet in het bestemmingsplan

de woonwijk Rouveen West. Ook de bouw

passen. Dit gebeurt samen met andere

van nieuwe bedrijven op bedrijventerrei-

adviseurs van de gemeente en de

nen de Baarge en Oosterparallelweg trok

provincie op het gebied van o.a. milieu,

duidelijk aan. De beleidsstukken hiervoor,

planologie en verkeer.

beeldkwaliteitsplannen en de welstandsnota, waren hierbij goed werkbaar.

De eerste bevindingen zijn positief. Het

Nieuwe werkwijze EPOS

toelichting van opdrachtgevers geven

Staphorst is in 2017 begonnen

genoeg input voor goede ruimtelijke

met de invoering van de Efficiënte

afwegingen. Een belangrijk onderdeel is

Procesinrichting Omgevingsrecht

tevens of de initiatiefnemer de omgeving

Staphorst (EPOS). Bij deze werkwijze

in de planvorming heeft betrokken. De

is de gemeente niet langer verant-

QuickScans die initiatiefnemers indienen

woordelijk voor het toetsen van een

riepen in het begin soms nog wat vragen

bouwplan aan wet-, regelgeving, maar

op, maar worden mede dankzij de inspan-

de burger zelf en zijn externe adviseur.

ning van de gemeentelijke ruimtecoaches,

De gemeente geeft een groot deel van

in de loop van het jaar steeds duidelijker.

de verantwoordelijkheden als het gaat

De Omgevingskamer loopt hiermee

om omgevingsvergunningen, bestem-

voorop in de nieuwe mogelijkheden die

mingsplannen en bouwplannen, terug

de Omgevingswet biedt voor integrale

aan de burger. EPOS wordt gefaseerd

advisering. ¢

integrale karakter en de persoonlijke

ingevoerd en in dit kader werd in 2017
ervaring opgedaan met het werken in de
zogenaamde Omgevingskamer.

Adviesaanvragen
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Totaal

Positief

Negatief

Adviesaanvragen 2016

146

152
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Adviesaanvragen 2017

169

155

14

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 Marieke ten Hove van Het Oversticht en in maart 2018 aangeboden aan de
gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Staphorst. Contact: marieke.tenhove@hetoversticht.nl
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