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In Putten vinden diverse interessante ontwik-
kelingen plaats. De meest opvallende is het 
initiatief van de gemeente om de inrichting 
van het centrum en de openbare ruimte te 
versterken. In samenwerking met onderne-
mers wordt er nieuw beleid voor het centrum 
opgesteld, een mooie vorm van burgerpar-
ticipatie. Tevens wordt ingezet op een totale 
vernieuwing van het gemeentehuis. Hiervoor 
is een prijsvraag uitgezet. Inmiddels is er een 
architect gekozen en is het schetsontwerp 
aan de gemeente en aan de gemandateerde 
voorgelegd. Als adviseur juich ik deze ont-

wikkelingen toe en volg ik deze op de voet. 
Het zijn initiatieven die het karakter van het 
centrum van Putten zullen versterken. 

Met dit jaarverslag kijken we terug op de 
advisering van de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit (CRK) in 2017. Daarmee wordt 
een impressie gegeven van de plannen en 
ruimtelijke ontwikkelingen waar de commis-
sie ruimtelijke kwaliteit bij betrokken was. 
Namens de commissie heb ik als gemanda-
teerde het grootste deel van de plannen  
voor mijn rekening mogen nemen.

In het tweewekelijkse overleg met gemeente 
of initiatiefnemers probeer ik bij te dragen 
aan het behoud en het versterken van de 
leefomgeving in Putten. Daarbij hecht ik aan 
een goede dialoog met initiatiefnemers. Een 
open houding en respect voor elkaars belan-
gen, dragen bij aan een constructieve sfeer 
waarbinnen de plannen tot stand komen. 
Veel plannen worden dan ook tijdens dit man-
daatoverleg afgerond. Het accent ligt vooral 
op het zoeken naar harmonie met de dorpse 
omgeving van Putten. Dit kan ik als adviseur 
niet alleen. Het vraagt ook om intensieve 
samenwerking met de ambtelijke organisa-

Een terugblik

tie. Daarin spelen de diverse projectleiders, 
beleidsmedewerkers, vergunningverleners, 
het college en de raad een belangrijke rol. 
Doordat er regelmatig contact is met de 
diverse betrokkenen uit de gemeentelijke 
organisatie, ontstaat er draagvlak en een 
gezamenlijk aanpak bij het realiseren van een 
prettige omgevingskwaliteit. Het is bijzonder 
om te merken dat ook initiatiefnemers tevre-
den zijn over deze manier van samenwerken.
Onze werkwijze sorteert voor op de toekom-
stige Omgevingswet, waarin participatie, 
overleg en samenwerking voorop staan. 
Het is dan ook aan te bevelen om de huidige 
werkwijze vast te houden en waar mogelijk 
verder te versterken. Het ontwikkelen van een 
ruimtelijke visie voor de gemeente Putten zal 
daarbij zeer behulpzaam zijn.  Waar mogelijk 
draag ik daar graag aan bij. 

Kortom: met enthousiasme en passie heb ik 
het afgelopen jaar mijn werk in Putten weer 
mogen doen. Ik ben dan ook benieuwd naar 
de reacties van inwoners op de diverse 
nieuwe bouwplannen. Ik zie uit naar het jaar 
2018 waarvan ik hoop dat ook dit weer een 
inspirerend en mooi bouwjaar voor Putten  
zal worden!

Leo van Grondelle is adviseur ruimtelijke kwaliteit en gemandateerde van de 
commissie ruimtelijke kwaliteit.

Leo van Grondelle
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1 | Gemeentehuis Putten aan het Fontanusplein         

Verduurzaming als motivatie
Gemeentehuis Putten
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Het nieuwe ontwerp straalt kwaliteit uit. De gekozen richting voor het 
upgraden van het gemeentehuis krijgt dan ook alle waardering vanuit 
welstand. De opzet van een grote glazen pui en het verplaatsen van de 
entree wordt positief ontvangen. Hierdoor verhoudt het gebouw zich 
beter tot de schaal van het grote plein en krijgt het gebouw een meer 
uitnodigend karakter. In het overleg met de architect is onder andere 
aandacht gevraagd voor de beëindiging van de nieuwe vliesgevel. 
Geadviseerd werd om deze los te houden van het hoger opgaande 
trappenhuis. Het trappenhuis blijft op deze manier een mooi herken-
baar element. Tevens werd geadviseerd om de tweede entree niet te 
laten concurreren met de hoofdentree, bijvoorbeeld door deze verder 
terug te leggen in de gevel. Ook werd vanwege het belang van dit 

gebouw, zorgvuldig overlegd over de materialisering en detaillering. 
Met interesse worden de verdere ontwikkelingen tegemoetgezien. 
Het is te waarderen dat het Fontanusplein ook zal worden opgewaar-
deerd. Hierdoor krijgt het gemeentehuis en het voorliggende plein een 
mooie en herkenbare plek in het dorp. Aanbevolen wordt om het plein 
in samenhang met de omringende bebouwing te ontwikkelen en het 
ontwerp voor het plein in een vroeg stadium in de commissie of met  
de gemandateerde te bespreken.

Ontwerp
Architectenbureau Korfker

3 | Gemeentehuis Putten vanaf de Kelnarijstraat       2 | Gemeentehuis Putten vanaf de Brinkstraat        

Verduurzaming als motivatie
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1 | Beeldkwaliteitplan Rimpeler
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Het is te waarderen dat ook beleidsmatige zaken regelmatig aan de 
commissie ruimtelijke kwaliteit worden voorgelegd. Een voorbeeld 
daarvan is het beeldkwaliteitplan voor de nieuwe woonwijk Rimpe-
ler in Putten. Het beeldkwaliteitsplan (BKP) stelt randvoorwaarden 
aan de architectonische en de stedenbouwkundige uitwerking van 
het stedenbouwkundig plan. Daarin wordt weergegeven aan welke 
visuele kwaliteitseisen de openbare ruimte en de daarin gesitueerde 
bebouwing minimaal zal moeten voldoen. De commissie had veel 
waardering voor de zorgvuldige opzet van het BKP en het bijbehoren-
de stedenbouwkundige plan. Speciale waardering werd uitgespro-
ken voor de keus om de oude landschappelijke lijnen en structuren  
in dit deel van Putten te respecteren en te behouden. 
Naast een positief gesprek met de opsteller van het BKP werden  

diverse adviezen en tips gegeven voor de verdere uitwerking. In het 
bijzonder werd aandacht gevraagd voor een goede aansluiting bij  
de dorpse architectuur van Putten. Naast het opnemen van kappen  
(bij voorkeur geen platte daken of schijndaken) werd ook aandacht 
gevraagd voor een passende materialisering. Omdat ook de inrichting 
van de openbare ruimte veel invloed heeft op de omgevingskwaliteit 
werd gevraagd om in een later stadium het inrichtingsplan aan de 
commissie voor te leggen.

Ontwerp
Atelier Dutch

2 | Beeldkwaliteitplan Rimpeler

RIMPELER

“EEn goEd voorbEEld van 
zorgvuldig opgEstEld 

bElEid.”
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Omgevingswet

De eerste stappen zijn gezet
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 organi-
seert, zal straks in een gemeentelijke omge-
vingsvisie worden opgenomen. Deze visie 
vormt het uitgangspunt voor het op te stellen 
omgevingsplan. 
Ruimtelijke kwaliteit vormt een onderdeel van 
de omgevingsvisie en het omgevingsplan. 
Het is van belang de waardevolle elementen 
uit het welstandsbeleid en de ontwikkelde 
werkwijze hierin te borgen. Hierover zijn de 
eerste contacten met de betrokken ambte-
naren, de heer Doornbos en de heer de Graaf 
gelegd. In 2018 zullen stappen gezet worden 
om de uitgangspunten voor de omgevings-
visie richting te geven. De ontwikkelingen in 
het centrum en rondom het gemeentehuis 
zullen daar heel goed in meegenomen kun-
nen worden. De komende jaren is er op dit 
gebied werk aan de winkel en het zal een 
uitdaging zijn om het karakter van Putten  
ook richting de toekomst te behouden en 
waar nodig te versterken.

De kruidentuin met nieuwe centrumbebouwing
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Een interessant project is de nieuwe horecavoorziening aan de haven 
van strand Nulde. Reeds eerder werden de randvoorwaarden voor 
deze nieuwe bouwlocatie geformuleerd. Daarbij werden adviezen 
gegeven over de locatie, de toegangen en het parkeren. Tevens wer-
den referentiebeelden voor de bebouwing aangereikt. Het opstellen 
van deze randvoorwaarden kwam tot stand in goede samenwerking 
met de betrokken ambtenaar. Het is een mooi voorbeeld van vroeg-
tijdig overleg waarbij in een vroeg stadium gestreefd werd naar een 
mooi eindresultaat.
Vanwege de hoogwaardige locatie aan de haven bij strand Nulde, 
werd een eerste schetsontwerp afgekeurd. Geadviseerd werd om 
een meer karakteristiek gebouw te ontwerpen. Om het gebouw 

krachtiger te maken, werd geadviseerd om een helder onderscheid te 
maken tussen onder- en bovenbouw. Dit leidde uiteindelijk tot het hier 
getoonde definitieve schetsontwerp.  Verwacht wordt dat het gebouw 
een welkome aanwinst zal zijn voor strand Nulde. Met interesse wordt 
de aanvraag omgevingsvergunning tegemoetgezien.

Ontwerp
Veen architecten

3+4 | Definitieve schetsontwerp1+2 | Eerste schetsen

Havenrestaurant 
Nulde

 Jaarverslag 2017

Putten



Aanbevelingen

 − De wijze waarop in de gemeente Putten 
wordt geadviseerd,  anticipeert in zekere 
mate op de Omgevingswet. Onder deze 
wet wordt omgevingskwaliteit veel meer 
een verantwoordelijkheid van ons allen. 
Daarbij staan niet langer regels voorop, 
maar wordt vooral gekeken hoe plannen 
of projecten kunnen bijdragen aan ‘een 
prettige en duurzame omgevingskwali-
teit’. Burgers en bedrijven krijgen hierdoor 
veel ruimte om hun plannen te realiseren. 
Overleg en maatwerk is daarbij de sleutel.

 − Blijf de commissie ruimtelijke kwaliteit en 
de gemandateerde betrekken in het voor-
traject van de diverse plannen. Voordat 
een bestemmingsplan wordt gewijzigd is 
het aan te raden om eventuele afwijkingen 
met de gemandateerde te bespreken.  
Dit is een blijvend punt van aandacht.

 − Vroegtijdig overleg is ook aan te bevelen 
bij wijzigingen in de openbare ruimte, 
zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen in 
de binnenstad of de toekomstige nieuwe 
inrichting van het Fontanusplein. 
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1 | Impressie bebouwing

Erfopzet Huddingweg
2 | Inrichtingsplan en erfopzet Huddingweg 14-16 
Ontwerp: Buro Regt+Danz

Functieverandering

3 | Landschapsplan Huddingweg 14-16
Ontwerp: Buro Ruiter
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Niet alleen grotere ingrepen in de openbare ruimte hebben invloed 
op de omgeving, ook kleinere ingrepen zoals het realiseren van 
functieverandering. Vanwege veranderingen op het platteland 
komt functieverandering regelmatig voor in Putten. Daarbij is het 
van belang om niet alleen te kijken naar de bebouwing maar vooral 
naar de landschappelijke impact op de omgeving. Gelukkig wordt 
daarvoor meestal een ervendeskundige of een landschapsbureau 
ingeschakeld. De betreffende plannen worden over het algemeen 
vroegtijdig aan de gemandateerde voorgelegd. Juist in dit voorover-
leg en nog voor er een bestemmingsplan is opgesteld, is het grootste 
resultaat te behalen. Het is daarbij aan te bevelen om, voordat er een 
nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt, de plannen ook in 2018 aan 

welstand te blijven voorleggen. Hierboven enkele voorbeelden van 
functieverandering aan de Huddingweg en aan de Hoorneweg. In 
goed overleg tussen de architect, de afdeling ruimtelijke ontwikkeling 
en de gemandateerde is gezocht naar de meest optimale bebouwing 
voor deze locatie. Daarbij zijn diverse varianten besproken waarin 
gestreefd werd naar een goed evenwicht tussen het programma 
en op welke wijze de nieuwe bebouwing op een vanzelfsprekende 
manier in het landschap kan worden opgenomen.

4 | Landschapsplan Hoorneweg 6
Ontwerp: Buro Regt+Danz

Erfopzet Huddingweg
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1 | Inspiratiebeeld 2 | Ontwerpimpressie hoeksituatie 3 | Ontwerpimpressie van de gesloten langsgevel die tevens een kop vormt

Bedrijfsbebouwing de Graaf Poultry  
Delfts Blauw
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Delfts Blauw
Een verrassende aanvraag was de aanvraag voor een bedrijfsge-
bouw op het bedrijventerrein Keizerswoert. Verrassend omdat je in 
eerste instantie een dergelijk gebouw niet in Putten zou verwachten. 
Er bestond waardering voor het initiatief van de opdrachtgever en de 
architect om dit unieke bedrijf, dat ’delfts blauw’ produceeert, een 
karakteristiek uiterlijk te geven, geïnspireerd op de Delftsblauwe  
huisjes.
Geadviseerd werd om de kopgevel met het grote reclamevlak meer te 
verbinden met de langsgevel van het gebouw, aangezien deze gevel 
een markant punt is bij het benaderen van het gebouw. Door de glazen
pui uit de voorgevel op de begane grond door te laten lopen in de langs-

gevel, zal een meer transparant en representatief beeld ontstaan. Ook 
werden enkele suggesties gegeven voor een passende materiaalkeuze 
van de gevels. Het is bijna jammer dat het gebouw wat verstopt op het 
bedrijventerrein zal worden gesitueerd. Het verdient eigenlijk een meer 
zichtbare locatie op dit bedrijventerrein in Putten.

De Graaf Poultry
Minder ingrijpend maar wel interessant is de upgrade van het bedrijfs-
gebouw voor De Graaf Poultry, eveneens van Bokhorst architecten. 
Het plan kreeg zonder moeite een positief advies.

Ontwerp
Bokhorst architecten

5 | Ontwerpimpressie voorgevel de Graaf Poultry   4 | Ontwerpimpressie voorgevel de Graaf Poultry   

Bedrijfsbebouwing de Graaf Poultry 
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2017Samenstelling

In cijfersCRK

 − Onder mandaat van de adviseur ruimte-
lijke kwaliteit zijn 348 plannen behandeld, 
deels in aanwezigheid van de aanvrager of 
ontwerper. 

 − Van deze plannen werd 77% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

 − Voor 23% was een wijziging nodig. 

 − De voltallige commissie behandelde in 
totaal 2 plannen. 

 − Voor 3 plannen brachten wij een gecombi-
neerd welstands- en monumentenadvies 
uit.

Voorzitter
mw. J. Reitsma-Buitenweg (tot 1 augustus)
dhr. B. Statema (vanaf 1 augustus)
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
ir. J.L. van Grondelle 
Architect
ir. J. van Dijk 
Stedenbouwkundige/
landschapsarchitect
mw. S. Schuit
Burgerlid 
dhr. B. van den Hazel
Burgerlid
mw. A. van de Ridder-Verweij 
Monumentendeskundige
mw. E.M ter Braak MA
Gelders Genootschap 
Ambtelijke ondersteuning
dhr. A. Hijwegen

Vlnr | John van Dijk, Sandra Schuit, Jolanda Reitsma, Leo van Grondelle
Foto’s rechts | Eva ter Braak, Bessel van den Hazel , Ina de Ridder-Verweij
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