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Terugblik
GeeRt Jan JonKhout

GeeRt Jan JonKhout is aRChiteCt en 
seCRetaRis /DesKunDiGe van De CRK

In de afgelopen periode heb ik tijdens het 
tweewekelijkse mandaatoverleg samen 
met de burgerleden op prettige wijze 
overleg gevoerd met vele initiatiefnemers, 
ontwerpers en mensen van de gemeente. 
Constructieve gesprekken waarin niet 
het probleem maar juist de mogelijkheid 
centraal stond. Hoe het beter kan, vanuit 
een ‘ja, mits’ houding. Ja, maar wel met 
oog voor omgevingskwaliteit. Al deze 
gesprekken tezamen, alle plannen opge-
teld waarmee vaak vele kleine tot mid-

delgrote ingrepen in de leefomgeving zijn 
gemoeid, bepalen samen of er sprake is 
van een kwaliteitsgevoel of een ontbreken 
daaraan. Kwaliteit is niet iets tijdelijks, het 
kan zomaar verdwijnen en vraagt perma-
nent om aandacht. Of zoals een Zweedse 
meubelfabrikant stelt: aandacht maakt 
alles mooier!

Harderwijk heeft hoge kwaliteitsambi-
ties, zeker in de beschermde stads- en 
dorpsgezichten en in de overige gebie-
den met een zwaar welstandsniveau. 
Maar er zijn ook situaties of gebieden 
waar de kwaliteit niet voor het oprapen 
ligt, waar goede middelmaat overheerst. 
Waar kwaliteit niet direct zichtbaar is of 
niet wordt herkend. Ook deze gebieden 
verdienen aandacht en zorg. De kwali-
teit van een gemeente wordt niet alleen 
bepaald door de highlights, maar juist 
ook door het niveau van het gemiddelde, 
de optelsom van vele kleine wijzigingen/
ingrepen. Want juist bij het gemiddelde 
ligt achteruitgang op de loer en zodra de 
leefomgeving in een neerwaartse spiraal 
terecht komt, kost het de maatschappij 
veel energie en geld om het negatieve tij 
te keren.

Omdat kwaliteit niet is te vangen in wis-
kundige formules en ambities uiteen 
kunnen lopen, is het goed om hierover 

in gesprek te blijven. De dialoog tussen 
gemeente, initiatiefnemers en burgers 
zal naar verwachting alleen maar belang-
rijker worden. Zeker als inwoners straks 
meer vrijheid en verantwoordelijkheid 
krijgen voor de omgevingskwaliteit. 
Dialoog krijgt onder meer vorm tijdens 
het ‘stedenbouwkundig beraad’, waarbij 
de gemeentelijk stedenbouwkundigen 
samen met de rayonarchitect en burger-
leden de ruimtelijke piketpalen slaan bij 
grotere ruimtelijke ontwikkelingen. Met 
dit stedenbouwkundig beraad is een 
goede basis gelegd voor toekomstige 
werkprocessen in de geest van de 
nieuwe Omgevingswet. 
In lijn hiermee bevelen wij aan 
om nu reeds een start te maken 
met het opstellen van een Omge-
vingsvisie. Deze geeft aan wat 
de ruimtelijke ambities voor de 
lange termijn zijn en vormt de basis voor 
het Omgevingsplan (voorheen bestem-
mingsplan, welstandsnota etc).
Ook doen wij de aanbeveling om 
wederom een bijeenkomst/excursie voor 
raadsleden te organiseren, bijvoorbeeld 
gekoppeld aan de presentatie van het 
jaarverslag.
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1 | sfeeRbeelD De baKens

stadsuitbreiding

waTerfronT
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stadsuitbreiding

waTerfronT

Ook in 2016 zijn er enkele grotere bouw-
plannen in het omvangrijke Waterfront-
gebied aan de orde geweest. Ontwerpen 
in dit uitbreidingsgebied worden bege-
leid door de supervisor, dhr. Van Eldonk, 
met een finale toets door de CRK als 
onderdeel van de vergunningverlening.  
Gekeken wordt of en in hoeverre de 
plannen in overeenstemming zijn met 
het beeldkwaliteitsplan, dat inzet op een 
nautische sfeer, passend bij Harderwijk 
als vissersstad.    

Ontwerp: 
Koopmans/TBI, Enschede

2 | sfeeRbeelD appaRtementen WateRspoRtboulevaRD
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nieuwbouwwijk

Harderweide

1 | oveRZiCht haRDeRWeiDe 1e fase 2 | sfeeRbeelD WoninGen haRDeRWeiDe
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nieuwbouwwijk

Harderweide

Ook in het uitbreidingsgebied Harder-
weide (Drielanden-west) zijn meerdere 
woningbouwplannen besproken. Hier 
wordt niet zozeer een nautische maar 
meer een landelijke architectuursfeer 
nagestreefd. 
Dit vormt een belangrijk aspect bij de 
toetsing van de plannen, waarbij tevens 
gekeken wordt of de ontwerpen goed 
ingaan op de stedenbouwkundige struc-
tuur van Harderweide, met houtwallen en 
brinkjes. 

Ontwerp: 
Geesink Weusten Architecten, Arnhem

3 | veRKavelinG haRDeRWeiDe, met houtWallen en bRinKJes
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Het zal u niet zijn ontgaan, de Omgevings-
wet is in aantocht. En dat betekent dat 
we voortaan heel anders omgaan met de 
inrichting van onze leefomgeving. Niet 
meer uitgaan van regels (wat mag?),  
maar meer van vertrouwen in burgers en 
bedrijven (wat kan?). Nogal een cultuur-
verandering dus. Om dat te kunnen is 
eerst een heldere visie op omgevingskwa-
liteit nodig. En hier ligt voor u als gemeen-
teraad een belangrijke opgave! 

Sturen op omgevingskwaliteit zal vooral 
aan de voorkant moeten plaatsvinden, bij 

het vaststellen van gemeentelijk beleid. 
Dat gebeurt met een omgevingsvisie, 
waarin de gemeenteraad de koers en 
ambities voor de lange termijn vastlegt. 
En waarin is aangegeven hoe thema’s 
als gezondheid, kwaliteit leefomgeving 
en cultuurhistorie met elkaar samenhan-
gen. Kortom, waar wilt u als gemeente 
over pakweg 20 jaar staan? En wat voor 
gemeente wilt u zijn? Het is zaak om dit 
vanaf de start samen met burgers en 
bedrijven op te pakken en zo breed draag-
vlak te krijgen. Omgevingskwaliteit wordt 
daarmee een verantwoordelijkheid van 
alle inwoners.

Met een omgevingsvisie legt u een basis 
voor nadere regels in het omgevingsplan, 
die houvast moeten geven voor het reali-
seren van ruimtelijke initiatieven. Maar met 
alleen nieuw beleid is nog geen sprake van 
cultuurverandering. Die is ook nodig in het 
proces, in het gesprek tussen gemeente 
en initiatiefnemer. En bij de advisering 
door uw commissie ruimtelijke kwaliteit. 
Samen verkennen wat mogelijk is, hoe je 
bijdraagt aan kwaliteit en hoe je maximaal 
ruimte kunt bieden. Ook hier bij voorkeur 
aan de voorkant van het proces. 

Er is nog een lange weg te gaan voor alles 
in lijn is met de Omgevingswet. Als raad 
kunt u echter nu al belangrijke stappen 

zetten. En dat heeft alles te maken met 
die bewuste cultuuromslag. Ga in dialoog 
met uw burgers en kijk wat hun wensen 
zijn voor de huidige en toekomstige leef-
omgeving. Betrek ook uw commissie 
ruimtelijke kwaliteit hierbij. Uiteindelijk 
hebben we hetzelfde doel: een mooi en 
leefbaar Harderwijk!

omgevingsweT: 
gemeenTeraad 
doe er ieTs mee!

ja
ar

ve
rs

la
g

H
a

r
d

er
w

ij
k

 

20
16



Ook binnen het beschermde stadsgezicht 
van Harderwijk zijn in 2016 meerdere 
plannen aan de orde geweest.  
Naast de verdere uitwerking van de plan-
nen voor woningen en appartementen aan 
het Kerkplein, waarover wij in het vorige 
jaarverslag berichtten, was ook de nieuw-
bouw van een woonhuis tegen de histori-
sche stadsmuur aan de Strandboulevard 
Oost 10 vermeldenswaard. De discussie 
ging bij dit plan onder meer over de aan-
sluiting op de monumentale stadsmuur, 

en over het tussendeel tussen beide kap-
pen, dat niet aansloot bij het historische 
kappensilhouet. Uiteindelijk kon een plan 
worden goedgekeurd dat constructief 
los werd gehouden van de stadsmuur, en 
waarbij het tussendeel tussen de kappen 
zo onopvallend mogelijk werd uitgevoerd.

Ontwerp: 
Cell Studio, Harderwijk

1 | WoninG stRanDboulevaRD oost 10

nieuwe woning

bescHermd sTadsgezicHT
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De samenstelling van de commissie was 
in 2016 als volgt: 
Voorzitter
mw. J. Reitsma-Buitenweg
Adviseur ruimtelijke kwaliteit 
Ir. G.J. Jonkhout
Gelders Genootschap
Architect
Ir. J. van Dijk
Landschapsarchitect
mw. Ir. S. Schuit
Burgerleden
Mw. J. den Hartog
A. de Haas
Adviseur cultuurhistorie
Dr. J. Westerman
Gelders Genootschap
Ambtelijke ondersteuning
M. Bouw

Vanuit deze commissie werd de twee-
wekelijkse mandaatcommissie bemenst 
door:
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
Ir. G.J. Jonkhout
Burgerleden
Mw. J. den Hartog
A. de Haas

Adviseur cultuurhistorie (op afroep)
Dr. J. Westerman

Naar verwachting wordt de commissie 
eind 2017 worden opgevolgd door een 
nieuwe commissie, die tevens de taken 
van de huidige monumentencommissie 
zal overnemen.  

- Door de mandaatcommissie zijn 285 
plannen behandeld, deels in aanwe-
zigheid van de aanvrager of ontwerper. 

- Van deze plannen werd 75% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

- Voor 25% was een wijziging nodig. 
- De voltallige commissie behandelde  

in totaal 1 plan. 
- Voor 24 plannen brachten wij een 

gecombineerd welstands- en monu-
mentenadvies uit.

manDaatCommissie vlnR:  ab De haas, Jeany Den haRtoG, GeeRt Jan JonKhout 

samensTelling 
crk

2016 in cijfers
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