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Voorwoord

“De betrokkenheid van de
initiatiefnemers
bij de advisering
is groot.”
Tevens zijn voor het ontwikkelen
van beeldkwaliteitplannen en

gebiedsontwikkeling (landgoed)
verschillende adviezen aan de
commissie gevraagd. Wat hierbij
opvalt is dat de samenwerking
tussen stedenbouwkundigen,
beleidsontwikkelaars en de
commissie prettig en goed is.
De betrokkenheid van de
initiatiefnemers bij de advisering
van bouwplannen is groot. Hierbij
wordt gezamenlijk gekeken
welke aanpassingen eventueel
nodig zijn om een bouwplan tot
een goed resultaat te brengen.
Er is ruimte voor dialoog en het
advies van de commissie wordt
zorgvuldig uitgelegd aan de
initiatiefnemers.
Ik kan u van harte aanraden om
het jaarverslag te lezen en wens
u hierbij veel leesplezier.

Kantoorpand langs talud
Ontwerp: Intex architecten
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In het jaar 2017 zijn er veel
interessante bouwplannen
voorgelegd aan de commissie.
Hierbij kunt u denken aan
de verbouwing van het
gemeentehuis te Elst,
verschillende bouwplannen voor
het wijzigen van monumentale
woningen en gebouwen en de
bouw van grote distributiecentra.

Wilma Broer (rayonarchitect) & Rineke Nijssen (burgerlid)

Een terugblik
tie, die prima verloopt. De meeste plannen
worden ter plekke tijdens het wekelijkse
mandaatoverleg samen met het burgerlid in
de zogenaamde ‘kleine commissie’ afgedaan.
Dat is ook het moment om in vooroverleg de
plannen te bespreken.

Wilma Broer
Afgelopen jaar heb ik met plezier bijgedragen
aan de omgevingskwaliteit van Overbetuwe.
Als adviseur leg ik daarbij de nadruk op dialoog en begeleiding. Dit stimuleert burgers
en ondernemers om plannen te maken die bijdragen aan de woon- en omgevingskwaliteit.
Zo’n werkwijze geeft voldoening: we werken
samen aan de beste oplossing, waarmee we
zowel de omgevingskwaliteit verbeteren en
tevens tegemoet komen aan de wensen van
de opdrachtgever. Dit vraagt ook om nauwe
samenwerking met de ambtelijke organisa-
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Wilma Broer en Rineke Nijssen

Rineke Nijssen
In het jaar 2017 heb ik met plezier deelgenomen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
in de gemeente Overbetuwe. Ik vind het
belangrijk om, als er eens onduidelijkheid
ontstaat tussen de commissie en degene die
het bouwplan indient, duidelijkheid te scheppen Het best werkt dit als de indiener bij de
commissie op bezoek komt en we in gesprek
raken. Tijdens deze gesprekken benoem ik
duidelijk het belang van de indiener. Maar ook
probeer ik de ruimte waarbinnen de commissie zijn werk doet duidelijk te maken.
De commissie werkt immers binnen de
kaders die de gemeente heeft vastgesteld.
Hierin vertegenwoordigt de commissie het
belang van de samenleving om een kwalitatief
goede en leefbare gemeente te behouden
dan wel te creëren. In heel veel gevallen levert
de discussie die dan volgt een verbetering op
van het ingediende plan.

Verbeteringen waarover alle partijen hun
tevredenheid uiten. De samenwerking met
de rayonarchitect en de ambtelijke ondersteuners is uitstekend en leidt niet alleen tot
een goede kwaliteit, maar ook tot een prettige en ontspannen samenwerking met alle
partijen.

Gemeentehuis Elst

Bijzondere projecten
1 | Straatbeeld met nieuwe entree gemeentehuis
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Gemeentehuis Elst

2 | Uitwerking: gemeentenaam afgestemd op het entreegebied als integrale onderdeel van het architectuurbeeld
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Het meest spraakmakende project van afgelopen jaar is de verbouw/
nieuwbouw van het gemeentehuis te Elst. Alle leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn betrokken bij zowel de opstelling van
het beeldkwaliteitplan (kaders), als het ontwerp van de architect zelf.
Hiermee heeft de commissie over de volle breedte kunnen adviseren.
Om een beeld te krijgen hoe de commissie heeft geadviseerd aan
B&W, is hieronder een overzicht opgenomen van de verschillende
onderdelen.
Stedenbouw
De invulling tussen de monumentale bebouwing is losgekoppeld en
vormt hierdoor een zelfstandig element, zodat recht wordt gedaan
aan het voor dit deel van de Dorpsstraat kenmerkende karakter van
individueel herkenbare panden. Met de invulling ontstaat een zelfstandig bouwvolume waarbij het karakter van de beide monumentale
panden gerespecteerd wordt.
Architectuur
Met de nieuwbouw krijgt het gemeentehuis een kenmerkende en
eigentijdse architectonische uitstraling. Daarmee wordt goed rekening gehouden met de bestaande monumentale bebouwing en
ontstaat een nieuw hoogwaardig entreegebied. In het vooroverleg is
specifiek aandacht gevraagd voor de juiste afstemming van het materiaal- en kleurgebruik zodat het pand niet concurrerend, maar juist
passend zal zijn, als nieuwe toevoeging in het straatbeeld.
Verbindende kwaliteit: Het open en transparante karakter geeft de
nieuwbouw de juiste uitstraling van het gemeentehuis als ‘verbinder’.
Naast de ruimte voor ontmoeting en contact die in de nieuwbouw

gerealiseerd zal worden, wordt de verbinding tussen verleden en
heden op een respectvolle en hoogwaardige wijze zichtbaar gemaakt
in de gebouwde overgang tussen nieuwbouw en monument(en).
Zichtbaarheid
Door de nieuwbouw komen de publiekelijke functies beter tot uitdrukking als een zichtbaar element in het straatbeeld, in lijn met het beeldkwaliteitsplan.
Toegankelijkheid
Positief is de aansluiting op het straatniveau. Dit is een enorme
verbetering ten opzichte van de bestaande situatie. De huidige

Gemeentehuis Elst

niveauverschillen tussen het maaiveld van de Dorpsstraat en de
publiekshal komen met de positionering van de nieuwbouw tussen de
beide monumenten te vervallen. De openbare publiekshal kan hierbij
op het peil van de Dorpsstraat worden gerealiseerd, waardoor deze
ook uitnodigend en toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

Duurzaamheid
Het streven van duurzaamheid is een onderdeel dat opgenomen
wordt in de bebouwing, zonder dat alles letterlijk zichtbaar wordt.
Verschillende toepassingen van duurzaamheid zijn in de nieuwbouw
verwerkt zonder dat men dit opmerkt. Voor deze aanpak bestaat veel
waardering.
Omgang met het monument
De voorgestelde nieuwbouw sluit qua vormgeving en positionering
goed aan op het gemeentelijk monument. Reden waarom vanuit het
oogpunt van cultuurhistorie op hoofdlijnen positief kan worden geadviseerd over het bouwplan. Uit de aangeleverde stukken blijkt echter
nog onvoldoende welke gevolgen de werkzaamheden aan het van
gemeentewege beschermde deel van het bestaande gemeentehuis
hebben voor de monumentale waarden. Het is van belang om voor-

Openbare ruimte
De openbare ruimte valt buiten deze aanvraag. Wel hebben wij als
commissie hierover geadviseerd. Dit heeft te maken met de aansluiting
van de openbare ruimte op het gemeentehuis zelf. Wij als commissie
zien dit als integrale opgave. Op dit moment zijn de gemaakte opmerkingen van de commissie goed verwerkt in het voorstel.
Indien er nog meer aanpassingen nodig zijn, zien wij graag het inrichtingsplan terug.
Samenvattend is de commissie erg enthousiast over de verbouw/
nieuwbouw van het gemeentehuis. In het vooroverleg hebben meerdere besprekingen plaatsgevonden in een collegiale sfeer. Dit was
niet alleen prettig in de werkwijze, maar heeft volgens de architect
ook een beter plan opgeleverd.

Ontwerp
De Twee Snoeken architecten
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“de openbare ruimte
zien wij als een integrale
opgave.”

afgaand aan de start van de werkzaamheden een werkomschrijving
ter nadere goedkeuring voor te leggen. Tevens is het van belang om
bij aanvang van de werkzaamheden een startgesprek te organiseren
waarbij in ieder geval de aannemer, de architect, de monumentenambtenaar en een afvaardiging van de monumentencommissie
aanwezig is.

De CRK adviseert over
haar vruchten af. Het gemeentelijk beleid
is tamelijk abstract. Daarom maken we een
vertaalslag naar de gebouwde omgeving en
de bouwplannen van alledag. Dat komt de
uiteindelijke kwaliteit ten goede. Het leidt tot
minder negatieve adviezen en tot een mooier
en toekomstbestendig Overbetuwe!

... beleid
Als het gaat over het gemeentelijk ruimtelijk
beleid op alle schaalniveaus, dan adviseert
de voltallige commissie namens het Gelders
Genootschap. Ruimtelijke vraagstukken
worden vanuit meerdere disciplines tegelijk
benaderd, waarbij beleidsmatige, stedenbouwkundige, architectonische, landschappelijke en cultuurhistorische aspecten
integraal worden bezien. Speerpunten
zijn het voortraject van ontwikkelingen, het
strategisch beleidsniveau en de aanwijzing
van monumenten. Deze advisering werpt

... cultuurhistorie
De CRK adviseert ook over cultuurhistorische aspecten. Beleidsmatige aspecten,
zoals erfgoedverordeningen en aanwijzingen
van monumenten en karakteristieke panden, komen langs in de voltallige commissie. Wijzigingsplannen voor monumenten
worden grotendeels onder mandaat van de
commissie besproken. Bespreekplannen
worden geagendeerd in de subcommissie en
aldaar probleemoplossend besproken met
initiatiefnemers en ontwerpers. De CRKvergaderingen zijn grotendeels openbaar.
Iedereen is welkom om te zien hoe wij met alle
verschillende partijen aan plannen werken.
Inspirerend werk, waarover we graag vertellen in het jaarverslag of tijdens een excursie
met de raadscommissie en het college.
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Martijn, Wilme en Rineke

... bouwplannen
De grootste deel van de advisering door de
CRK bestaat uit welstandsadvisering. Daarbij wordt uitgegaan van de gemeentelijke
welstandsnota en andere kaders als beeldkwaliteitplannen en stedenbouwkundige
randvoorwaarden. In deze documenten zijn
toetsingscriteria vastgesteld voor verschillende gebieden of categorieën bouwwerken.
Dit geeft burgers, architecten, de gemeente
en de CRK vooraf duidelijkheid bij de beoordeling van bouwplannen. De commissie
toetst of plannen voldoen aan de ‘redelijke
eisen van welstand’. Anders gezegd, voldoet
een gebouw zowel op zichzelf als in relatie
tot zijn omgeving aan criteria voor ruimtelijke
kwaliteit? De meeste bouwplannen worden
door de adviseur ruimtelijke kwaliteit afgehandeld, onder mandaat van de commissie.
Dit werkt snel en efficiënt.

Daar worden initiatiefnemers gestimuleerd
om plannen te maken die positief bijdragen
aan de omgeving. Bouwplannen van grotere
importantie of bouwplannen, die op voorhand
niet aan het gemeentelijk beleid voldoen, worden besproken in de grote commissie. Ook
hier gaat de commissie vooral stimulerend te
werk: uitnodigen tot kwaliteit is daarbij minstens zo belangrijk als de feitelijke toetsing.

Vroegtijdig adviseren

Beeldkwaliteitplannen
1 | Deelgebieden

2 | Luchtfoto Oosterhout

3 | Plangebied gezien vanaf de Waaldijk

4 | Uiterwaarden gezien vanaf de Waaldijk
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Vroegtijdig adviseren

5 | Oosterhout (zicht vanaf de dijk)

Afgelopen jaar zijn diverse beeldkwaliteitplannen (BKP’s) besproken in een vroegtijdig overleg met de kleine commissie. Dit waren de
Hoge Wei fase 1 en fase2, het ‘Beeldkwaliteit plan gemeentehuis
Overbetuwe’ gemeentehuis Overbetuwe, het BKP molenzicht, het
BKP Europaplein zuid, het BKP Peperstraat, het BKP Zetten zuid,
het BKP Windmolenpark 15, en een BKP voor de nieuwbouw van
een landgoed ‘De Epen’. Onderwerpen van gesprek gingen meestal
over de landschaps- en stedenbouwkundige opzet en niet over het
aantal woningen. In het algemeen wordt veel geadviseerd (hard)
maar ook (zacht) geadviseerd in het kader van suggesties. Dit leidt
tot een beter en overtuigend plan, wat goed aansluit op de kansen
van een bepaald gebied.
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“het vroegtijdig betrekken van de commissie
leidt vaak tot een beter en
overtuigend plan, dat goed
aansluit op de kansen van
een gebied.”
Bij de advisering van het BKP Oosterhout - Hoge Wei is specifiek
gelet op de rand van het gebied met de bebouwing gericht naar de
dijk. Hiermee is het ‘dijkgebied’ herkenbaar en maakt het een duidelijk
onderscheid ten aanzien van de achterliggende, meer projectmatige
woonbebouwing. Daarnaast is onder meer nagedacht over de wijze
van kwaliteitsborging, zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk.
Dit in relatie tot de vergunningsvrije bouwmogelijkheden, die bij deze
brede en ondiepe kavels een grote impact kunnen hebben op het
straatbeeld en de kwaliteit hiervan.

Rol van de commissie

Werkwijze

Martijn, Wilme en Rineke

Kleine commissie
(Mandaat adviseur ruimtelijke kwaliteit)
De adviseur ruimtelijke kwaliteit en het burgerlid zijn samen het eerste aanspreekpunt
voor gemeente en initiatiefnemers.
Het merendeel, (60%) van de plannen wordt
wekelijks ter plekke bij de gemeente door de
adviseur voorzien van een positief advies.
Een deel van de plannen (40%) wordt voorzien van een advies met aanbevelingen hoe
te voldoen aan het gemeentelijke beleid.
Door deze open werkwijze is een negatief
eindadvies een zeldzaamheid (0 keer).

Deelname aan kwaliteitsteams
(Mandaat adviseur ruimtelijke kwaliteit)
De adviseur ruimtelijke kwaliteit, Wilma
Broer, heeft verder zitting in het kwaliteitsteam Westeraam. De plannen die worden
besproken bevinden zich nog in een vroegtijdig stadium en planaanpassingen om de
kwaliteit te verbeteren zijn dan makkelijk te
realiseren. Door deze werkwijze is de latere
beoordeling in het kader van de omgevingsvergunningaanvraag een formaliteit.
Behandeling plannen in de commissie
ruimtelijke kwaliteit (CRK)
De commissie vergaderde in 2017 als daartoe aanleiding was, waarbij vooral com-

plexe plannen en projecten werden voorgelegd. Daarbij speelden naast welstand
ook aspecten als stedenbouw, landschap,
cultuurhistorie of openbare ruimte mee. Het
beeldkwaliteitsplan t.b.v. het gemeentehuis
en het bouwplan voor de verbouwing van
het gemeentehuis en Park 15 bedrijventerrein zijn voorbeelden hiervan. Om hierover
goed te kunnen adviseren, is de commissie
samengesteld uit meerdere disciplines. Alle
mandaat- en commissievergaderingen zijn in
principe openbaar en iedereen is welkom om
te zien hoe daar met initiatiefnemers (inwoners, architecten, ondernemers) aan de plannen wordt gewerkt. Niet zoals vroeger pas
aan het einde van de planvorming, maar juist
bij de eerste ideeën en schetsen, om samen
te zoeken naar een optimale kwaliteit in een
bestaande omgeving. Mooi en inspirerend
werk, waar we als commissieleden graag
over vertellen. Dat doen we ook iedere keer
in het jaarverslag. Om iedereen te laten zien
dat het in Overbetuwe wel ergens over gaat
en dat het de moeite waard is om samen een
inspanning te leveren om er iets moois van te
maken!
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De advisering door de adviseur ruimtelijke
kwaliteit gebeurt onder mandaat van de
commissie en met grote regelmaat in aanwezigheid van de aanvragers. Afgelopen jaar
hebben wij ca. 195 bezoekers ontvangen tijdens de mandaat- en commissievergaderingen. Verder worden de vergaderingen soms
bezocht door een journalist van De Gelderlander. Het is een efficiënte, laagdrempelige
en snelle werkwijze die erg gewaardeerd
wordt door aanvragers en adviseurs.

Rol van de commissie

Vergadering kleine commissie
Deze openbare vergadering vindt iedere
donderdagochtend plaats. Het gemandateerde commissielid lid heeft zowel een
positief als negatief mandaat. Plannen waarover twijfel bestaat en grote of bijzondere

bouwplannen worden doorgeleid naar de
grote commissie. Deze komt dan in de eerstvolgende week bijeen.
Vergadering grote commissie
In de grote, voltallige commissie wordt het
volgende beoordeeld:
−− Aanvragen voor een omgevingsvergunning “monumenten”;
−− Aanvragen voor een omgevingsvergunning van grote bouwplannen;
−− Aanvragen voor een omgevingsvergunning van bouwplannen die veel impact
hebben in hun omgeving;
−− Aanvragen die van uit de kleine commissie
zijn aangehouden en naar de grote commissie zijn doorgeleid;
−− Interne verzoeken i.v.m. beeldkwaliteitplannen, stedenbouwkundige plannen
en inrichtingsplannen.
Conceptaanvraag
Dankzij dit klantvriendelijke instrument konden veel plannen bij een vergunningaanvraag
een snellere procedure tegemoet zien.
Ambtelijk mandaat
Het is mogelijk om een deel van de plannen

onder ambtelijk mandaat af te handelen (door
de secretaris). In 2017 beperkte zich dit tot
plannen die eerder in vooroverleg door de
CRK waren goedgekeurd en als definitieve
vergunningaanvraag zijn ingediend. Deze
aanvragen moeten dan wel exact gelijk zijn
aan het vooroverlegplan. Of het bouwplan
voldoet aan de criteria-eisen van bijlage 1
(kleine bouwwerken) van de welstandsnota.
Over ieder behandeld bouwplan wordt een
advies gegeven. Dit is onderdeel van de
inhoudelijke toetsing betreffende een aanvraag om een omgevingsvergunning.
Hoe gaan Burgemeester en Wethouders
om met de uitgebrachte adviezen van de
CRK?
In het jaar 2017 zijn alle adviezen van de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit door het
college van burgemeester en wethouders
opgevolgd. De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn conform het uitgebrachte advies geweigerd of verleend.
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Werkwijze van de gemeente
Alle plannen die aan de CRK worden aangeboden, zijn eerst door de secretaris bekeken
en voorbereid. Hij zorgt ervoor dat de vraagstelling aan de commissie duidelijk is. Tevens
zorgt hij ervoor dat alle informatie aanwezig
is. Hierdoor wordt de commissie zo volledig
mogelijk geïnformeerd en verloopt de vergadering effectief. Tevens zorgt hij ervoor, dat
op de website van de gemeente Overbetuwe de agenda van de commissievergadering
wordt gepubliceerd. Indieners/ontwerpers
van het bouwplan worden per e-mail uitgenodigd om bij de behandeling van het bouwplan aanwezig te zijn. Er wordt veel gebruik
gemaakt van de geboden mogelijkheid.
Maar liefst 170 personen bezochten de
kleine commissie en 25 personen kwamen
voor de grote commissie. Het betreft vooral
aanvragers, architecten, bouwkundig tekenaren, en de pers.

Vrijstaande woning aan de Veerweg 2 te Randwijk

Duurzaamheid

1 | Zichtzijde vanaf het water
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Vrijstaande woning aan de Veerweg 2 te Randwijk

2 | Perspectief (straatbeeld)

Een bijzonder plan dat niet vanzelfsprekend past binnen de uitgangspunten van het welstandsbeleid. Zoals in dit plan, waarbij er weliswaar geen sprake is van een zadelkap, terwijl de welstandsnota dit
wel vraagt. Dit betekent niet dat het plan meteen wordt afgekeurd.
Wel wordt zorgvuldig overwogen of het plan alsnog past binnen zijn
omgeving. In dit geval ging het om een bijzonder ontwerp met een lessenaarskapvorm dat goed inspeelt op de kavelvorm.
Verder was deze kapvorm nodig om het duurzaamheidsconcept goed
uit te voeren. De commissie heeft waardering voor het concept, en de
creatieve wijze waarop het plan past als bijzonder object binnen de
harde kaders vanuit het bestemmingsplan en eisen vanuit Rijkswater-
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“het eindresulataat laat
een bijzondere woning
van enthousiaste
opdrachtgevers zien.”

staat. Het eindresultaat laat een bijzondere woning van enthousiaste
opdrachtgevers zien.

Ontwerp
SW architecten

CRK Overbetuwe

Kansen voor de toekomst
Bedrijfspand in aanbouw
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In 2021 treedt de Omgevingswet in werking.
Een van de doelen is het streven naar goede
omgevingskwaliteit, waarbij maximaal ruimte
wordt gegeven aan initiatiefnemers. Wat die
kwaliteit precies inhoudt en hoe je dat organiseert, staat straks in een gemeentelijke
omgevingsvisie en omgevingsplan. Dat geldt
ook voor ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. De gemeente Overbetuwe
is inmiddels volop bezig met het traject voor
de Omgevingsvisie: Overbetuwe 2040. Een
mooi voorbeeld van participatie, hoe burgers
vanaf de start via een online platform worden uitgenodigd om mee te denken over de
ruimtelijke ontwikkeling van hun gemeente.
Voor ons als CRK is dit een prima ontwikkeling waar we graag met de gemeente aan
meewerken.De uitnodigende houding richting
initiatiefnemers zien we ook terug in de werkwijze van de CRK. In een vroegtijdig stadium
van planvorming gaan we in gesprek met burgers en ondernemers. Dit werkt efficiënt en
leidt tot snellere procedures. Daarbij werken
we integraal en transparant. Onze vergadering is dan ook openbaar toegankelijk.

Willemstraat 4 te Elst

Stedenbouw en Welstand samen
1 | Straatbeeld (eerste ontwerp)

2 | Goedgekeurde straatbeeld
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Willemstraat 4 te Elst

3 | Bestaande foto hoekpand

De opgave was om het grote hoekpand aan de Willemsstraat te
renoveren. Dat ging om het vergroten van de zolderetage, het toevoegen van een extra appartement en verplaatsing van de entree naar
de bovenwoning, om zo de winkel op de begane grond een gunstige
plattegrond te geven.
Alhoewel wij uitgingen van een aparte gevel voor het extra appartement, kwam ik tijdens het welstandsoverleg overeen om toch het
karakteristieke gebouw in dezelfde stijl uit te breiden en iets te verhogen. Ook kwamen we overeen dat we daarbij een tussenruimte
zouden laten tussen het oude pand en de bouw uit de jaren ‘70.
Mij werd gevraagd naar het functioneren van de welstandscommissie.
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“Mij werd gevraagd naar
het functioneren van de
welstandscommissie.
Ik heb aangegeven
absoluut voor het behoud
van welstandscommissies
te blijven.”
Ik heb aangegeven absoluut voor het behoud van welstandscommissies te blijven.
In dit specifieke geval kwamen we door naar elkaars argumenten te
luisteren tot een gezamenlijk standpunt, waardoor er naar mijn mening
een veel beter plan uit voortkwam.

Ontwerp
Kees Marcelis, interieurarchitect en productontwerp

Aanbevelingen
Klimtoren Westeraam
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−− Betrek de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit / gemandateerde meer in het voor
‘RO’-traject van plannen. In deze fase
heeft advisering meer effect en kan beter
worden gestuurd op omgevingskwaliteit.
−− Organiseer een bijeenkomst/excursie
voor raadsleden, bijvoorbeeld gekoppeld
aan de presentatie van het jaarverslag.
We nodigen u daarom graag uit om met
de commissie een rondgang door de
gemeente te maken. Er worden dan verschillende projecten en locaties bezocht,
zodat u een beeld krijgt van de ruimtelijke
ontwikkelingen en onze advisering hierover.

Park 15

Grootschalige ontwikkelingen
1 | Overzicht
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Park 15

2 | Perspectief entreezone

De verdere grootschalige ontwikkelingen op Park15 lopen volop.
Met de gerealiseerde plannen in dit gebied, begint Park15 vorm in
een eigen karakter te krijgen. Bij alle bouwplannen wordt gelet op
het hoogwaardige architectuurbeeld, de gewenste samenhang in
het gebied en uitstraling naar de A15, inclusief ondergeschikte en
integrale reclame-uitingen. Op dit punt zijn twee reclames als in het
vooroverleg voorzien van een negatief advies. Een had betrekking tot
een LED reclame bord, los op de rand van het terrein, de andere was
een totempaal van de McDonald’s.
Bijzonder in dit gebied zijn de toekomstige windturbines waarbij
aangesloten wordt op de reeds gerealiseerde windturbines op
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de naastliggende gemeente. Hierop is geadviseerd aan te sluiten op
hetzelfde type zodat er sprake is van rust en samenhang.
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In cijfers

Straatbeeld nieuwbouw woonwijk Westeraam

−− Onder mandaat van de adviseur ruimtelijke kwaliteit zijn 321 plannen behandeld,
deels in aanwezigheid van de aanvrager of
ontwerper. Van deze plannen werd 60%
ter plekke van een positief advies voorzien.
−− Voor 40% (132 plannen) was een wijziging nodig. Vaak kiest de initiatiefnemer
ervoor om zijn bouwplan aan te passen
conform het gegeven advies, of ze kiezen
ervoor om het plan voortijdig in te trekken
(7 aanvragen). Uiteindelijk is er geen plan
geweigerd conform het welstandsadvies.
−− Er zijn 28 gecombineerde welstands-en

Ernstige strijd met welstand
In 2017 heeft de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit géén advies uitgebracht met de
conclusie ‘ernstige strijd met welstand’.
Volgens artikel 5.5. van de welstandsnota is
in dergelijke gevallen sprake van een exces.
Dat wil zeggen een buitensporigheid in het
uiterlijk, dat ook voor niet deskundigen zichtbaar en onmiskenbaar is.
Ambtelijk mandaat
De secretaris van de CRK en diens waarnemer zijn bevoegd onder mandaat plannen
goed te keuren. In 2017 zijn 20 bouwplannen
onder mandaat goedgekeurd.

Dit zijn plannen die in een vooroverleg door
de CRK waren goedgekeurd of passen binnen de criteria-eisen van kleine bouwwerken,
genoemd in de bijlage 1 van de welstandsnota.
Conclusies
Net als voorgaande jaren ziet de commissie terug op een jaar waarin goed is samengewerkt met de gemeente, zowel met het
bestuur als met de ambtenaren. Daarnaast
is samenwerking tussen de commissie en
architecten en ontwikkelaars goed verlopen.
De commissie stelt het op prijs om bij de
ontwikkeling van stedenbouwkundige plannen, beeldkwaliteitplannen en bestemmingsplannen in een vroeg stadium betrokken te
worden.
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monumentenadviezen beoordeeld.
−− Er waren 102 herhalingsadviezen ten aanzien van plannen die eerder in de commissie zijn behandeld, waarover een advies is
uitgebracht en waarvoor om een nadere
aanvullende motivatie is gevraagd. −− Er waren 8 adviezen over een BKP en
1 over een erfgoedverordening. Deze
adviezen hebben doorgaans betrekking
op meedenken en kwaliteitsinbreng.
−− Er was 1 advies gegeven ten behoeve van
een legalisatieonderzoek.

Peperstraat 45, nieuwbouw van een vrijstaande woning

Cultuurhistorie

1+2 | Eerste plan
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Peperstraat 45, nieuwbouw van een vrijstaande woning

3 | Perspectief (eerste ontwerp)

Nieuwbouw ontwikkelingen naast monumenten (of in de nabijheid
van een monument) dienen ‘rekening te houden’ met het monumentale karakter van het betreffend pand. In deze situatie ging het om een
monumentale boerderij aan de Peperstraat te Oosterhout.
In eerste instantie werd de vrijstaande woning op een kavel ernaast
bedacht als wit gestucte villa. Door de gladde gevels en lichte kleurstelling zou het ontwerp erg dominant overkomen in de groene tuinomgeving naast de boerderij. De eigentijdse uitstraling van de woning
was een aspect dat de woning wel bijzonder maakte. In een straatbeeld met individuele panden was dit wel goed mogelijk. Op basis van
de welstandsadvisering is het ontwerp aangepast. De kap aan
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“De eigentijdse uitstraling
van de woning was een
aspect dat de woning wel
bijzonder maakte.”

de rechterzijgevel wordt doorgetrokken naar beneden, waarbij sprake
is van een gewenste ensemble bebouwing in het straatbeeld.
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