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TerugBlik
Tessa sTahlie 

Afgelopen jaar hebben we met plezier 
een bijdrage geleverd aan de omgevings-
kwaliteit van de gemeente Buren. Bij 
onze advisering leggen we de nadruk op 
dialoog en begeleiding, vanuit een oplos-
singsgerichte houding. We hopen dat 
burgers en ondernemers hierdoor gesti-
muleerd worden om plannen te maken 
die bijdragen aan de woon- en omge-
vingskwaliteit. Samen werken we aan de 
beste oplossing, waarmee we zowel de 
omgevingskwaliteit verbeteren, en tevens 

tegemoet komen aan de wensen van de 
initiatiefnemer.  
De samenwerking met de gemeente en  
de Omgevingsdienst Rivierenland ver-
loopt daarbij goed. 
De plannen worden tijdens de 4-weke-
lijkse vergadering afgedaan, zowel in het 
kader van een aanvraag omgevingsver-
gunning als in vooroverleg. 

Voor wijzigingen aan of bij monumenten 
en in de beschermde gezichten is naast 
een welstandsadvies ook een cultuurhis-
torisch advies nodig. Beide disciplines 
zijn aanwezig, waardoor er geïntegreerde 
adviezen kunnen worden uitgebracht. 

Eén van de deskundigen op het gebied 
van cultuurhistorie is daarvoor op afroep 
beschikbaar. 
Bij de advisering kunnen ook aspecten als 
landschappelijke inpassing of inrichting 
van openbare ruimte meegenomen wor-
den. Bij deze adviezen wordt de land-
schapsarchitect (op afroep) betrokken. 

In het verslagjaar zijn plannen aan de orde 
geweest voor nieuw- en verbouw van 
onder meer monumenten, woningen,  
kantoorpanden en bedrijfsbebouwing, 
zowel in als buiten de kernen. Bij de 
beoordeling van de plannen wordt 
onder meer gelet op de afstem-
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ming op de bestaande bebouwing, van 
het pand op zichzelf en in relatie tot de 
omgeving. De mate van afstemming is  
van invloed op de samenhang en de  
kwalitatieve, verzorgde uitstraling van 
een gebouw, straat of wijk. In de wel-
stands-nota of in een beeldkwaliteitplan 
is aangegeven welke mate van afstem-
ming gewenst is. 
Voor de nieuwe woonwijken Oosterwey-
den in Maurik, Hooghendijck in Beusi-
chem en Scharenburg in Zoelen gelden 

OOsTeRweyDen, MauRiK, DOOR afwiJKinG van heT BeelDKwaliTeiTplan ZORGen veRsChillenDe BOuwsTiJlen vOOR De waTeRwOninGen vOOR een ZeeR GevaRieeRD BeelD.

beeldkwaliteitsplannen. Hierin wordt in 
het algemeen uitgegaan van een gevari-
eerd dorps beeld. De mate van samen-
hang verschilt per (deel)gebied. Aan de 
hand van de beeldkwaliteitsplannen krijgt 
iedere wijk zijn eigen identiteit en wordt 
een al te grote mengelmoes aan bouwstij-
len voorkomen. 
Een voorbeeld van een mengelmoes aan 
bouwstijlen zijn de waterwoningen in Oos-
terweyden in Maurik. Hier is afgeweken 
van het beeldkwaliteitsplan en de wel-

standsadviezen, waardoor in de rij langs 
het water zeer verschillende woningen 
gerealiseerd worden, zoals te zien op de 
afbeeldingen.
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wethouder van der Burgstraat, Zoelen

nieuwe woning

Bij het plan voor een nieuwe woning langs 
de Wethouder van der Burgstraat in Zoe-
len is duurzaam bouwen een belangrijk 
uitgangspunt geweest. Hiervoor is zeker 
waardering, maar duurzaamheid heeft 
ook met ruimtelijke kwaliteit en inpassing 
in de omgeving te maken. 
Het eerste ontwerp week sterk af van het 
bebouwingsbeeld in de omgeving en 
kwam onvoldoende tegemoet aan het 
welstandsbeleid. Geadviseerd is daarom 
duurzaam bouwen te combineren met 

een bebouwingsbeeld dat zich beter 
voegt in deze context. Dit heeft geleid tot 
een aangepast plan waarbij aan de straat-
zijde een duidelijke kap is gerealiseerd en 
de voorzijde voorzien is van metselwerk 
en een andere gevelindeling. Daarnaast 
is ook de entree beter herkenbaar gewor-
den. 

Ontwerp: 
BEAR-iD, Rotterdam

1 | eeRsTe sCheTsOnTweRp vOORZiJDe 2 | DefiniTieve plan vOORZiJDe
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1 | eersTe scheTsplan: vOORGevel en ZiJGevel
onTwerp: BOuwKunDiG aDviesBuReau G.R.G. van sChaiK, MauRiK

2 | DefiniTief plan: vOORGevel en ZiJGevel
onTwerp: BOuw- en aDviesBuReau MOesBeRGen Bv, Tiel

Maurik 

BeDrijvenTerrein DoejenBurg
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Maurik 

BeDrijvenTerrein DoejenBurg

Voor de uitbreiding van bedrijventer-
rein Doejenburg in Maurik zijn meerdere 
plannen aan de orde geweest. Bij het 
bestaande bedrijventerrein is de samen-
hang beperkt, zowel tussen de bebou-
wing onderling als bij de bebouwing 
op zichzelf. Het bebouwingsbeeld komt 
hierdoor rommelig over. Bij het nieuwe 
deel wordt getracht om op een eenvou-
dige wijze enige rust en samenhang te 
creëren. Hierbij wordt vooral gelet op de 
plaatsing van volumes, massaopbouw en 
materiaal- en kleurgebruik. 

Een voorbeeld is een plan voor nieuw-
bouw van een bedrijfsruimte met bedrijfs-
woning, geïntegreerd in één volume. 
Het eerste ontwerp kwam vrij samenge-
steld over en week door de kap af van de 
andere nieuwbouw. Bij de advisering is 
aangestuurd op een plat volume met een 
duidelijk onderscheid tussen bedrijfs- en 
woongedeelte, waarbij de toepassing 
van metselwerk zorgt voor een verzorgde 
uitstraling, passend bij de woonfunctie. 
Bij een ander plan is ook geadviseerd een 
duidelijk onderscheid tussen bedrijfs- en 

woongedeelte te realiseren, onder meer 
in materiaal- en kleurgebruik, waarbij het 
woongedeelte uitgevoerd is in stucwerk. 
In eerste instantie lag de bebouwing ook 
gedeeltelijk achterop het perceel. Bij de 
advisering is aangestuurd op realisatie 
van de bebouwing aan de straatzijde, 
waarmee aangesloten wordt bij de posi-
tionering van andere panden en opslag 
e.d., zoveel mogelijk aan de achterzijde 
kan plaatsvinden en daarmee aan het 
straatbeeld onttrokken wordt.

3 | Boven: eeRsTe sCheTsplan onDer: DefiniTief plan 
onTwerp: haRDeMan, veenenDaal
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- 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 Omgevings-
plan (voorheen bestemmingsplan, 
welstandsnota etc).

- Betrek de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit (nog) meer in het voor- en 
RO-traject van plannen. In deze fase 
heeft advisering meer effect en kan 

beter worden gestuurd op omgevings-
kwaliteit.

- 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 kun-
nen bijdragen aan ‘een goede omge-

vingskwaliteit’. Burgers en bedrijven 
krijgen hierdoor meer ruimte om hun 
plannen te realiseren. Gemeenten krij-
gen op hun beurt meer ruimte om een 
afweging te maken tussen verschil-
lende ruimtelijke belangen.

- Organiseer een bijeenkomst/excursie 
voor raadsleden, bijvoorbeeld gekop-
peld aan de presentatie van het jaar-
verslag.

OOsTeRheyDen, MauRiK

aanBevelingen

ja
ar

ve
rs

la
g

B
u

r
en

20
16



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 cultuurverandering dus. 
Om dat te kunnen is eerst een heldere 
visie op omgevingskwaliteit nodig. En hier 
ligt voor u als gemeenteraad een belang-
rijke 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 Buren!

omgevingsweT: 
gemeenTeraaD 
Doe er ieTs mee!
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2 | DefiniTief plan1 | eeRsTe sCheTOnTweRp

Bij het plan voor nieuwbouw van een 
woning langs de Lekdijk Oost, naast  
nr. 38, in Zoelmond is geadviseerd meer 
aansluiting te zoeken bij de landelijke 
bebouwingskarakteristiek. In eerste 
instantie was hiervan onvoldoende 
sprake door de voorgestelde, samen-
gestelde massa-opbouw en koppeling 
van volumes. Geadviseerd is de volumes 
(visueel) los te koppelen en een duidelij-
ker onderscheid tussen woning en schuur 
te maken. Dit is verwerkt bij het aangepast 

plan. De verbinding tussen hoofdge-
bouw en schuur is vormgegeven als een 
ondergeschikt tussenlid. Ook de schuur 
is vereenvoudigd en beter afgestemd op 
de karakteristiek van schuren in het bui-
tengebied. 

Ontwerp: 
Buro Van Blijderveen, Ingen

lekdijk Oost, Zoelmond

BuiTengeBieD
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Adviseur ruimtelijke kwaliteit 
Mevr. ir. T. [Tessa] Stahlie-Biersteker
Gelders Genootschap
Adviseur ruimtelijke kwaliteit/ 
cultuurhistorie
ir. M.A. [Martin] van Bleek  
[restauratie-architect]
Gelders Genootschap
monumentenlid [op afroep]
J. [Jan] Raes
[restauratie]architect/ 
monumentenlid [vervangend lid]
ir. B.M.M.O. [Boudewijn] Krijger
Landschapsarchitect [op afroep]
Mevr. ir. M.G.F.M. [Monique] Wolak

Ondersteuning vanuit de ODR
W.J.S.T. [Wim] Vos [vergunningverlener]

- De commissie heeft 247 plannen 
behandeld, deels in aanwezigheid  
van de aanvrager of ontwerper. 

- Van deze plannen werd 73% van een 
positief advies voorzien. 

- Voor 27% was een wijziging nodig. 
- Voor 29 plannen brachten wij een 

gecombineerd welstands- en monu-
mentenadvies uit.

De hOven, OOsTeRweyDen MauRiK

samensTelling 
crk

2016 in cijfers
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