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Memo (Forum / raad) 

Aan   : De gemeenteraad 

 

Van   : Het college van burgemeester en wethouders 

 

Datum  : 21-09-2021 

 

Doel:   : Informeren     Nummer toezegging:       

 

Onderwerp  : procesvoorstel Halterstraat 12-14 

 

Inlichtingen bij : Hans de Kort, team red 

 

 

Inhoud 
 

Context 

De panden Halterstraat 12-14 zijn gelegen binnen het beschermd stadsgezicht in de binnenstad van 

Zutphen en kenden in het verleden een maatschappelijk en religieus gebruik. Deze van rijkswege 

beschermde status gaat uit van behoud van alle panden. Slechts bij uitzondering (aantoonbare 

verbetering van het stadsgezicht) behoort sloop tot de mogelijkheden. In dat geval moet er 

voorafgaand aan de sloop een nieuw bouwplan vergund zijn dat past binnen de historische omgeving 

waarin het gebouwd gaat worden. Sloop is derhalve geen vanzelfsprekendheid. De panden zijn geen 

monument. 

 

De huidige eigenaar heeft het pand in 2009 aangekocht met de intentie het pand (commercieel) te 

ontwikkelen. Sindsdien zijn er meerdere plannen gemaakt. Van hotel, tot zorgwoningen tot 

koopappartementen. Op basis van uitnodigingsplanologie hebben wij iedere keer medewerking aan 

de initiatieven toegezegd. Desondanks heeft geen enkel plan de eindstreep gehaald. De plannen voor 

zorgwoningen hebben wij in tweede instantie verworpen doordat vanuit het Sociaal Domein werd 

aangegeven dat dit programma hier niet langer wenselijk zou zijn. De overige initiatieven heeft 

initiatiefnemer stopgezet of onvoldoende uitgewerkt. Gevolg van de uitnodigingsplanologie was een 

reactieve houding van ons met als consequentie dat ad hoc op de voorgelegde plannen is gereageerd. 

 

Voortschrijdend inzicht heeft uitgewezen dat de ontwikkeling van Halterstraat 12-14 door zijn 

ligging in de monumentale binnenstad van Zutphen te complex is om zonder gemeentelijke 

tussenkomst te organiseren. Hoewel er in dit planproces geen wettelijke taak voor de gemeente is 

weggelegd, hebben wij de regie in het belang van de stad en partijen nu naar ons toe getrokken met 

als doel de voortgang te borgen. Transparantie en goede communicatie zijn hierin leidend.  

Voor potentiële ontwikkelingsrichtingen ontbrak een toetsingskader. Wij hebben hier middels het 

vaststellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden (d.d. 9 maart 2021) in voorzien.  

 

OPENBAAR 
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Complexiteit 

De omgeving waarbinnen het bouwplan zijn beslag moet krijgen kenmerkt zich door specifieke en 

complexe omstandigheden. De combinatie van beschermd stadsgezicht, uiteenlopende belangen en 

reacties op eerdere bouwinitiatieven zorgen voor een moeizaam proces. De eerdere bouwinitiatieven 

hebben elk hun eigen beoordelingen, brieven en adviezen meegekregen waardoor er onduidelijkheid 

is over interpretaties van toezeggingen uit het verleden. Dit zorgt voor verstoorde relaties en maakt 

het lastig om tot elkaar te komen. Stedenbouwkundige randvoorwaarden, zoals wij die op 9 maart 

2021 hebben vastgesteld moeten voor een éénduidig kader te zorgen. De eigenaar kan zich hier 

echter niet in vinden, omdat de aangegeven mate van behoud van het pand een struikelblok vormt 

voor de door hem gewenste ontwikkeling. 

    

Er is maatwerk nodig om tot een passend en weloverwogen bouwplan te kunnen komen. Het proces 

moet bestaan uit kleine stapjes waarin alle partijen meegenomen moeten worden. Partijen kunnen 

alleen door een heldere, zorgvuldige en transparante wijze van communiceren nader tot elkaar 

worden gebracht. Daarbij moet rekening worden gehouden met mogelijkheden, verwachtingen en 

gevoeligheden. Dit wordt noodzakelijk geacht om het proces op gang te houden en het vertrouwen te 

herstellen. Wij treden hierbij op als onafhankelijk verbinder. Door iedereen mee te nemen in het 

planproces kan de procedure van het bestemmingsplan (wijziging van ‘maatschappelijk’ naar de 

bestemming ‘wonen’) mogelijk sneller worden doorlopen. 

 

Deze memo heeft naast een informerende rol nadrukkelijk de bedoeling om naast het ruimtelijke 

kader ook het (communicatie) proces vooraf helder te schetsen. 

 

Huidige stand van zaken 

Wij hebben ons tot doel gesteld om de herontwikkeling van de locatie Halterstraat 12-14 in goede 

banen te leiden zodat dit resulteert in het afgeven van een omgevingsvergunning. Hiervoor zijn 

meerdere stappen noodzakelijk.  

 

De onderstaande stappen zijn al gezet: 

1. Het vaststellen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden door ons op 9 maart 2021, waarmee 

er een toetsingskader is vastgelegd. 

2. Een door ons georganiseerde informatie-/discussieavond op 22 juni 2021, waarbij de eigenaar, 

beoogd ontwikkelaar, omwonenden, leden van de Erfgoedadviesraad en ambtelijke 

vertegenwoordigers aanwezig waren. Gesproken werd over verleden, heden en toekomst van de 

locatie. Er is de afspraak gemaakt dat de planontwikkeling in alle openheid plaatsvindt waarbij 

iedereen per fase van alle relevante informatie kennis kan nemen. 

3. Op 25 juni 2021 hebben raadsleden een rondgang gemaakt door Klein Vaticaan in het licht van 

het vast te stellen Structuurbeeld Klein Vaticaan. Tijdens de rondgang is ook de locatie 

Halterstraat 12-14 bezocht. Daar zijn de raadsleden bijgepraat over de geschiedenis en obstakels 

van de diverse bouwplannen voor de locatie. 

4. Er is een plan van aanpak c.q. communicatietraject uitgestippeld voor het te doorlopen proces 

(zie verder in deze memo).  

 

Uitgangspunten plan van aanpak/ stappenplan 

1. Volledige transparantie van het besluitvormingstraject resulterend in draagvlak. 

2. Doordat sprake is van uiteenlopende belangen bij partijen is de aanpak er op gericht om een 

zorgvuldig en transparant traject te doorlopen. Daaronder valt ook het regelmatig informeren van 

de raadsleden door middel van memo’s aan de raad.  

3. Een gerechtelijke procesgang door omwonenden is niet uit te sluiten. Toekomstige 

planuitwerkingen moeten zowel qua planproces als op de inhoud een gerechtelijke toets kunnen 

doorstaan. 
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4. Van de eigenaar/ontwikkelaar wordt een inspanning verwacht gericht op behoud van het pand. 

Deze inspanning moet bestaan uit een verbouwplan waardoor de mogelijkheden en 

onmogelijkheden zichtbaar worden. De beschermde status van het gebied vereist dat eerst 

zorgvuldig wordt gekeken naar behoud voordat van een vergunning voor sloop sprake kan zijn.  

5. De rol van de Erfgoedadviesraad (EAR) en de commissie van Ruimtelijke Kwaliteit en 

Cultuurhistorie (CRKC) is in de bijlage omschreven. Beiden adviseren over de fysieke 

haalbaarheid van het verbouwplan.  

6. Omwonenden informeren over onderstaand stappenplan. 

 

Stappenplan 

1. Eigenaar/ontwikkelaar formeel informeren over de stedenbouwkundige randvoorwaarden en 

verzoeken het verbouwplan passend te maken binnen de aangereikte stedenbouwkundige 

randvoorwaarden. 

2. Eigenaar/ontwikkelaar verzoeken een plan gericht op instandhouding van het pand te overleggen. 

Dit is een vereiste vanuit de status van het beschermde stadszicht en een zorgvuldig proces.  

3. Uitgewerkte plannen voorleggen ter advisering aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 

Cultuurhistorie (CRKC). 

3a. - omwonenden/belangstellenden via gemeentelijke website informeren over agenda CRKC. 

3b. - Stap 2 en 3 eventueel herhalen totdat een akkoord kan worden gegeven. 

4. Het college besluit op basis van het voorgestelde bouwplan nadat advies is ingewonnen bij de 

CRKC en informeert de raad. Een collegebesluit waarin sprake is van sloop van het pand wordt 

ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit geeft de bewoners/belanghebbenden de kans om 

zich uit te spreken over het voorstel. 

5. Als verbouwplannen aantoonbaar niet haalbaar zijn c.q. sloop wordt toegestaan dan aanpassen 

stedenbouwkundige randvoorwaarden (het betreft het aanpassen van de passages over behoud 

van het pand). Na advies van de CRKC de wijzigingen door middel van een collegebesluit 

bekrachtigen. Dit ter kennis brengen aan de raad. 

6. Indien van toepassing, de eigenaar/ontwikkelaar de aangepaste stedenbouwkundige 

randvoorwaarden toesturen en verzoeken een plan op basis van nieuwbouw uit te werken. 

7. Het door het college goedgekeurde bouwplan gaat ter kennisgeving naar het Forum met de 

mededeling dat er een wijziging bestemmingsplan volgt. 

8. Overgaan tot vervaardigen ontwerp-bestemmingsplan. 

9. Reguliere procedure bestemmingsplanwijziging doorlopen. 

 

Bovenstaand stappenplan is erop gericht alle partijen mee te nemen in het planproces en te komen tot 

een transparante bestemmingsplanprocedure in deze ontwikkelopgave. Binnen de 

bestemmingsplanprocedure heeft de raad uiteraard een eigen bevoegdheid. 
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Bijlage(n)
 

 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie en de Erfgoedadviesraad 

De raad heeft op 7 april 2014 met de vaststelling van de Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 

Cultuurhistorie en de Erfgoedadviesraad 2014 de Erfgoedadviesraad ingesteld als onafhankelijke adviesraad 

om te adviseren op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in de breedste zin van het woord. Met deze adviesraad 

is onafhankelijke deskundigeninzet gewaarborgd voor plannen waarvoor geen stedenbouwkundig kader is. 

 

De Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (de commissie RKC) is een commissie die 

tweewekelijks adviseert over concrete bouwplannen, waarvoor de (stedenbouwkundige) kaders zijn 

vastgesteld. Het is de samensmelting van de welstands- en monumentencommissie. Dit is belegd bij het 

Gelders Genootschap. Ook dit is vastgelegd in de aangehaalde verordening, zoals de raad die op 7 april 2014 

heeft vastgesteld. 

 

NB Vanwege de beoogde invoering van de Omgevingswet is er een verordening in de maak die de aangehaalde 

verordening gaat vervangen, te weten de Verordening brede adviescommissie fysiek domein. Omdat deze 

nieuwe verordening indoudelijk weinig tot niet veel verschilt van de nu geldende verordening heeft dit voor het 

te volgen werkproces geen gevolgen. 

 

 Vooradvies 

Het werkproces dat wij hanteren voor een verzoek om vooradvies is als volgt: 

- Van de initiatiefnemer ontvangen wij een schriftelijk verzoek. Deze wordt ingeboekt in het 

registratieprogramma van het omgevingsloket. 

- Een medewerker wordt aangewezen als klantmanager. In het algemeen vindt er naar aanleiding van een 

ingediend idee/wens/schetsplan een gesprek plaats om de vraag, de behoefte en de noodzaak van de vraag 

duidelijk te krijgen. Het gaat dan om het onderzoeken van de vraag achter de vraag. 

- Als het verzoek onvoldoende is gedocumenteerd, krijgt de initiatiefnemer de gelegenheid om het verzoek 

te complementeren. 

- Het plan wordt vervolgens getoetst aan het bestemmingsplan en aan de welstandsnota.  

- De bestemmingsplantoets vindt intern plaats. Als strijdigheid wordt geconstateerd, volgt een overleg met 

de initiatiefnemer over de kernwaarden van het gebied en over het vastgestelde beleid. De initiatiefnemer 

kan er vervolgens voor kiezen om het plan aan te passen. Als aanpassing niet wenselijk of niet mogelijk is, 

volgt een zogenaamde RO-procedure (ruimtelijke ordening-procedure). Dit is maatwerk waarbij, 

afhankelijk van de aard en de omvang van de afwijking ten opzichte van het bestemmingsplan, wij samen 

met de initiatiefnemer kijken of en op welke wijze de RO-procedure kan worden gestart. De RO-procedure 

betekent ook overleg met omwonenden en andere betrokkenen, het formuleren van (stedenbouwkundige) 

kaders en het vragen van het onafhankelijke advies aan de Erfgoedadviesraad (binnen het beschermd 

stadsgezicht) en/of grote commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie.  

- De ‘welstandstoets’ vindt plaats door de kleine (mandaat)commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en 

Cultuurhistorie. Een onafhankelijk adviesorgaan waarvan de uitvoering bij het Gelders Genootschap ligt. 

Voor plannen binnen het beschermd stadsgezicht wordt het aspect cultuurhistorie intern voorbereid en 

meegewogen. 

- Een vooradvies wordt doorgaans niet getoetst aan het Bouwbesluit. De gegevens die daarvoor moeten 

worden aangeleverd zijn omvangrijk en kostbaar. Echter daar waar de schoen mogelijk gaat wringen, 

wordt de initiatiefnemer wel geïnformeerd. 

- Het is aan de initiatiefnemer of en wanneer er een vervolg wordt gegeven door het indienen van een 

‘formele’ aanvraag om omgevingsvergunning. 

- Voor het doorlopen van een aanvraag om omgevingsvergunning gelden wettelijke bepalingen met de 

daarbij behorende termijnen. Dit zijn landelijke bepalingen waar wij niet van kunnen afwijken. 

- De aanvragen om herzieningen van het bestemmingsplan op perceelniveau worden aan de gemeenteraad 

ter vaststelling aangeboden. 

 

Een vooradviestraject kan lang(re) tijd in beslag nemen. Het is en blijft maatwerk en er is regelmatig sprake 

van belangentegenstellingen. Elke vraag is anders, elke locatie is anders, elke omgeving en de daar heersende 

dynamiek is anders en elke initiatiefnemer en zijn/ haar handelswijze is anders. Juist het goed doorlopen van 

een vooradvies- procedure, leidt veelal tot een soepeler behandeling van een formele aanvraag om 

omgevingsvergunning. 


