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Terugblik
Tessa sTahlie 

Tessa sTahlie is archiTecT en secreTaris-DeskunDiGe van De 
commissie ruimTeliJke kWaliTeiT

WoninGen DeelGebieD De bonGerD, PariJsch-ZuiD
onTwerp: mulleners + mulleners archiTecTen b.v., amsTerDam Afgelopen jaar heb ik met plezier een 

bijdrage geleverd aan de omgevings-
kwaliteit van de gemeente Culemborg. 
Als adviseur leg ik de nadruk op dialoog 
en begeleiding, vanuit een oplossings-
gerichte houding. We hopen dat burgers 
en ondernemers hierdoor gestimuleerd 
worden om plannen te maken die bijdra-
gen aan de woon- en omgevingskwaliteit. 
Samen werken we aan de beste oplos-
sing, waarmee we zowel de omgevings-
kwaliteit verbeteren, en tevens tegemoet 

komen aan de wensen van de initiatiefne-
mer. De samenwerking met de gemeente 
en de Omgevingsdienst Rivierenland 
verloopt daarbij goed. 
De meeste plannen worden ter plekke 
tijdens het tweewekelijkse mandaatover-
leg afgedaan. Dat is ook het moment om 
in vooroverleg de plannen te bespreken.
Voor wijzigingen aan of bij monumen-
ten en in de beschermde gezichten zijn 
adviezen nodig op het gebied van wel-
stand en cultuurhistorie. Deze adviezen 
worden op elkaar afgestemd door een 
gezamenlijke bespreking met (een afge-
vaardigde van) de monumentencommis-
sie, waardoor er geïntegreerde adviezen 
kunnen worden uitgebracht.

Met dit jaarverslag van de welstands-
commissie geven wij inzicht in de werk-
wijze en samenstelling van de commissie. 
Tevens laten we zien hoeveel plannen zijn 
behandeld. 
Er zijn plannen aan de orde geweest 
voor nieuw- en verbouw van onder meer 
monumenten, woningen, kantoorpan-
den en bedrijfsbebouwing, zowel in als 
buiten de kernen. Bij de beoordeling van 
de plannen wordt onder meer gelet op 
de afstemming op de bestaande bebou-
wing, van het pand op zichzelf en in relatie 
tot de omgeving. De mate van afstem-
ming is van invloed op de samenhang 

en de kwalitatieve, verzorgde uitstraling 
van een gebouw, straat of wijk. In de wel-
standsnota of in een beeldkwaliteitplan is 
aangegeven welke mate van afstemming 
gewenst is.  
Voor Parijsch-Zuid geldt een beeldkwa-
liteitplan en worden de plannen bespro-
ken in een kwaliteitsteam. Namens de 
welstandscommissie maak ik deel uit van 
dit kwaliteitsteam. Alle nieuwbouwplan-
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nen worden in dit team in een vroegtij-
dig stadium besproken, samen met de 
stedenbouwkundig supervisor en een 
landschapsarchitect (in dienst bij de 
gemeente).
In de deelgebieden die in het verslagjaar 
aan de orde zijn geweest wordt in het 
algemeen een traditionele, informele 
architectuur voor de woningen nage-
streefd. Daarnaast is de inspeling op 
de context een belangrijk uitgangspunt, 
bijvoorbeeld de ligging langs een laan 

of langs water. Bij de advisering wordt 
verder onder meer nog aandacht besteed 
aan hoeksituaties en achtertuinen die 
grenzen langs openbaar gebied, door 
toepassing van begroeiing en een een-
duidige, hoogwaardige uitstraling van 
schuttingen, bergingen en carports in 
de achtertuinen.

DeelGebieD heT rieTvelD, PariJsch-ZuiD
onTwerp: svP archiTecTuur en sTeDenbouW, amersfoorT
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1+2 | onTWerP WoninG kavel 2
onTwerp: corPa, vleuTen

3+4 | onTWerP WoninG kavel 6
onTwerp: lab32 archiTecTen, Geulle 

nieuwbouw vrijstaande woningen

Sprokkelenburg
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nieuwbouw vrijstaande woningen

Sprokkelenburg

Sprokkelenburg is een wijk waarin de 
woningbouw tot stand komt door uitgifte 
van vrije kavels met kavelpaspoorten. 
Kopers hebben veel vrijheid maar de te 
realiseren woningen moeten bijdragen 
aan het ontstaan van een villawijk met een 
aantrekkelijk woonmilieu dat past bij het 
landschap en voortbouwt op de bijzon-
dere kenmerken van de locatie. Daarbij 
speelt niet de architectuurstijl maar de 
kwaliteit van de uitwerking van de woning 
een belangrijke rol. Door de hoge kwaliteit 

dragen de woningen bij aan de totstand-
koming van een villapark met ambitie. 
De advisering op het gebied van steden-
bouw, landschap en architectuur wordt 
verzorgd door een kwaliteitsteam.  
Hierbij is ook een zekere flexibiliteit moge-
lijk (bijvoorbeeld door samenvoeging van 
twee kavels tot één), waardoor op basis 
van wensen van kavelkopers maatwerk 
geleverd kan worden.
Bij de advisering wordt in het algemeen  
aandacht gevraagd voor een goede 

inspeling op de landschappelijke, park-
achtige context, een consequent archi-
tectuurbeeld, een zorgvuldige detaille-
ring en hoogwaardige materialen. 

5 | siTuaTie en kavelinDelinG sProkkelenburG
onTwerp: loDeWiJk balJon lanDschaPsarchiTecTen, amsTerDam
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aanbevelingen

- Start met het oog op de Omgevings-
wet met het opstellen van een Omge-
vingsvisie. Deze geeft aan welke de 
ruimtelijke ambities voor de lange 
termijn zijn en vormt de basis voor het 
Omgevingsplan (voorheen bestem-
mingsplan, welstandsnota etc).

- Betrek de welstandscommissie (nog) 
meer in het voor- en RO-traject van 
plannen. In deze fase heeft advise-
ring meer effect en kan beter worden 
gestuurd op omgevingskwaliteit.

- Door goed overleg in het voortraject 
kan goed geanticipeerd worden op de 
Omgevingswet, die over enkele jaren 
in werking treedt. Onder deze wet 
wordt omgevingskwaliteit veel meer 
een verantwoordelijkheid van ons allen. 
Om dat te realiseren staan niet langer 
regels voorop, maar wordt gekeken 
hoe plannen of projecten kunnen 
bijdragen aan ‘een goede omgevings-
kwaliteit’. Burgers en bedrijven krijgen 
hierdoor meer ruimte om hun plannen 

te realiseren. Gemeenten krijgen op 
hun beurt meer ruimte om een afwe-
ging te maken tussen verschillende 
ruimtelijke belangen.

- Organiseer een bijeenkomst/excursie 
voor raadsleden, bijvoorbeeld gekop-
peld aan de presentatie van het jaar-
verslag.
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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 omgevingskwaliteit 
nodig. En hier ligt voor u als gemeenteraad 
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 omgevings-
plan, die houvast moeten geven voor 
het realiseren van ruimtelijke initiatieven. 
Maar met alleen nieuw beleid is nog geen 
sprake van cultuurverandering. Die is ook 
nodig in het proces, in het gesprek tus-
sen gemeente en initiatiefnemer. En bij de 
advisering door uw welstandscommissie. 
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 welstands-
comissie hierbij. Uiteindelijk hebben we 
hetzelfde doel: een mooi en leefbaar 
Culemborg!

omgevingSweT: 
gemeenTeraad 
doe er ieTS mee!
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1 | imPressie nieuWe WoninGen naasT villa sProkkelenburG

nieuwbouw bij 

monumenTen
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nieuwbouw bij

monumenTen

Bij wijzigingsplannen voor monumenten 
of in het beschermd stadsgezicht is het 
beleid gericht op behoud en versterking 
van de cultuurhistorische waarden. 
Dit wil niet zeggen dat aanpassingen naar 
hedendaagse wensen niet mogelijk zijn, 
maar het vraagt wel om een zorgvuldige 
aanpak en maatwerk om te komen tot een 
goede harmonie tussen de waardevolle 
historische karakteristiek en nieuwe toe-
voegingen. 
Over monumenten en andere cultuurhis-

torische zaken wordt gezamenlijk met de 
monumentencommissie geadviseerd. 
Naast wijzigingsplannen voor monumen-
ten, worden ook beleidsstukken behan-
deld. In het verslagjaar zijn bijvoorbeeld 
het Groenstructuurplan, de Binnenstads-
visie en het bijbehorende actieplan aan de 
orde geweest. 
Daarnaast is bijvoorbeeld geadviseerd 
over de nieuwe woningen bij de monu-
mentale villa Sprokkelenburg. Daarbij is 
ingezet op een beeld waarbij de nieuw-

bouw ondergeschikt, als een soort bij-
gebouw bij de villa, overkomt. Met de 
eigentijdse vormgeving wordt zichtbaar 
dat het een latere toevoeging van deze 
tijd is. Met de hoogwaardige uitstraling 
wordt aangesloten bij het monumentale 
villakarakter van de hoofdbouw.

Ontwerp: 
SYNarchi, Roosendaal

2 | voGelvluchT nieuWe WoninGen naasT villa sProkkelenburG
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Voorzitter
F.R. [Free] Hoving,
oud-wethouder gem. Rozendaal
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
mevr. ir. T. [Tessa] Stahlie-Biersteker
Gelders Genootschap
Architect
ir. J.B. [Jan-Bart] van der Meer
Landschapsarchitect
mevr. ir. J.N. [Hanny] Heetman

Ondersteuning vanuit de ODR
mevr. K. [Karin] van Dillen-Vos 
mevr. ing J. [Jeannisse] Thielman
J.M. [Martijn] Haddeman

- Onder mandaat van de adviseur 
ruimtelijke kwaliteit zijn 163 plannen 
behandeld, deels in aanwezigheid van 
de aanvrager of ontwerper. 

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

- Voor 25% was een wijziging nodig. 

SamenSTelling 
welSTandSCommiSSie

2016 in CijferS
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