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In 2017 zijn er veel interessante 
bouwplannen voorgelegd aan 
de commissie. Hierbij kunt u 
denken aan het centrumgebied 
van Groesbeek, de nieuwbouw 
van supermarkten en 
woningbouw en verschillende 
bouwplannen voor het wijzigen 
en/of vervangende nieuwbouw 
in het landelijk gebied. Tevens 
zijn verschillende adviezen 
wat betreft het ontwikkelen 
van beeldkwaliteitplannen en 
gebiedsvisies 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.

Voorwoord

“de betrokken-
heid van de  

initiatiefnemers 
bij de advisering 

van bouw- 
plannen is 

groot.”
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Persoonlijk kijk ik terug op een mooi jaar, 
waarin wederom sprake was van een groei-
end aantal plannen en adviezen. Het geeft 
voldoening om telkens door dialoog en bege-
leiding initiatiefnemers uit te nodigen kwaliteit 
te leveren. Daarbij is kwaliteit maatwerk, de 
gemeente geeft zelf aan wat voor een gebied 
of plek wenselijk is. Voor mij is dat het ver-
trekpunt en verken ik met initiatiefnemers de 
mogelijkheden. Dat vraagt overigens ook om 
continue afstemming met de ambtelijke orga-
nisatie en de Omgevingsdienst (ODRN),  
wat afgelopen jaar prima is verlopen.

Een terugblik
Wilma Broer

Wilma Broer, rayonarchitect

Centrumgebied met beek als pronkstuk, Groesbeek
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1 | ‘Witte villa’ Rijksstraatweg Beek

Herontwikkeling locatie 
Oude gemeentehuis te Beek
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Ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie van het voorma-
lige gemeentehuis aan de Rijksstraatweg te Beek heeft het Gelders 
Genootschap een nota met ruimtelijke uitgangspunten opgesteld, 
daarbij rekening houdend met de waardevolle stedenbouwkundige, 
landschappelijke en cultuurhistorische context van deze plek. De uit-
gangspunten zijn een aanvulling op de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, die 
reeds sterk bepalend is voor de hoofdrichting van de herontwikkeling 
op deze locatie.

Het oorspronkelijke gebouw - “de witte villa” - is gemeentelijk monu-
ment en blijft behouden. Sloop van de latere aanbouwen, gevolgd door 
herontwikkeling van het complex en de herinrichting van het terrein, 

biedt kansen op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit ten opzichte 
van de bestaande situatie. De uitgangspunten zijn het vertrekpunt 
bij het komen tot een integraal plan dat deze kansen zoveel moge-
lijk benut. In de plannen zal onder andere rekening moeten worden 
gehouden met belangrijke zichtlijnen en de op het terrein aanwezige 
hoogteverschillen. De nota biedt tevens een kader in woord en beeld 
voor de beoogde beeldkwaliteit van de vervangende nieuwbouw op 
deze bijzondere locatie.

“de uitgangspunten zijn 
het vertrekpunt bij het  
komen tot een integraal 

plan dat deze kansen  
zoveel mogelijk benut”

2 | ‘Achterzijde’ plangebied, Van Hasseltstraat Beek

Oude gemeentehuis te Beek
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In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in 
werking. Hierop inspelen, door bijvoorbeeld 
een inspirerende en beeldende omgevingsvi-
sie op te stellen, is een zinvol vertrekpunt. 
De Omgevingswet biedt veel ruimte om 
gemeentelijke processen rondom ruimtelijke 
kwaliteit zo optimaal mogelijk in te richten.  
En om de dialoog met de burger op een inspi-
rerende wijze te kunnen voeren.
Door in een vroegtijdig stadium, in gezamen-
lijkheid met de CRK en alle betrokkenen de 
piketpalen te slaan voor ruimtelijke initiatie-
ven, kunnen planvormingsprocessen efficiën-
ter worden ingericht en kan snelheidswinst 
worden geboekt.
Een hoofddoel van de Omgevingswet is het 
begrip ‘goede omgevingskwaliteit’. De over-
heid en initiatiefnemer hebben de plicht om te 
zorgen dat deze omgevingskwaliteit verbetert 
en dit gaat om méér dan ruimtelijke kwaliteit. 
Het vraagt om een betekenisvolle betrokken-
heid van de omgeving. De CRK biedt meer-
waarde door als integrale, openbare commis-
sie steeds een waardevolle dialoog te voeren. 
Wij denken graag mee over hoe we de omge-
ving meer en actiever kunnen betrekken. 

Toekomst & kansen voor Berg en Dal 

Stekkenberg, Groesbeek
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... 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, steden-
bouwkundige, architectonische, landschap-
pelijke en cultuurhistorische aspecten 
integraal worden bezien. Speerpunten 
zijn het voortraject van ontwikkelingen, het 
strategisch beleidsniveau en de aanwijzing 
van monumenten. Deze advisering werpt 

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 Berg en Dal! 

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

De CRK adviseert over 

Daarbij 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, wor-
den besproken in de grote commissie. Ook 
hier gaat de commissie vooral stimulerend te 
werk: uitnodigen tot kwaliteit is daarbij min-
stens zo belangrijk als de feitelijke toetsing. 

... cultuurhistorie 
De CRK adviseert ook over cultuurhistori-
sche aspecten. Beleidsmatige aspecten, 
zoals erfgoedverordeningen en aanwijzingen 
van monumenten en karakteristieke pan-
den, komen langs in de voltallige commissie. 
Wijzigingsplannen voor monumenten worden 
grotendeels onder mandaat van de commis-
sie besproken. Bespreekplannen worden 
geagendeerd in de kleine commissie en 
aldaar probleemoplossend besproken met 
initiatiefnemers en ontwerpers. De CRK-
vergaderingen zijn grotendeels openbaar. 
Iedereen is welkom om te zien hoe wij met alle 
verschillende partijen aan plannen werken. 
Inspirerend werk, waarover we graag vertel-
len in het jaarverslag of tijdens een excursie 
met de raadscommissie en het college.

Havo ‘Notre Dame des Anges’, Beek Ubbergen
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1 | Nieuwe opzet (na sloop)

Landschappelijke inpassing 
Klein Amerika
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Steeds vaker worden integrale adviezen (welstand en landschap) 
gevraagd. Een voorbeeld hiervan was de functieverandering (de 
sloop van stallen in ruil voor twee nieuw te bouwen woningen) op  
het perceel Klein Amerika 5 te Groesbeek. 

De commissie is begonnen met een bezoek op locatie en heeft kennis 
genomen van een analyse, geschreven in de rapportage “Landschap-
pelijke en stedenbouwkundige inpassing Bouwplan Klein Amerika 
ongenummerd”. Zowel het veldbezoek als de rapportage toonden aan 
hoe bijzonder de landschappelijke ligging is van de locatie; bovenop 
de rand van de stuwwal, met prachtige vergezichten richting Reichs-
wald en het bekken over Groesbeek. 

Er werd ingestemd met het voorstel om niet te bouwen op de plek van 
de te slopen stallen. Hierdoor wordt de kwetsbare rand, daar waar het 
plateau overgaat in de sterker glooiende hellingen met droogdalen, 
gevrijwaard van bebouwing. De vrijgekomen open ruimte geeft nog 
meer mogelijkheden om te genieten van de bijzondere landschappe-
lijke omgeving met vergezichten, zeker als wandelaars over het zand-
pad mogen lopen.

Maar er werden ook enkele kritische opmerkingen gemaakt over de 
bebouwing en het streefbeeld van een compact bebouwingscluster, 
uitgaande van de 1-erfgedachte. Geadviseerd werd om te streven 
naar een compact bebouwingscluster dat in samenhang met de 
opgaande beplanting (bomen) één ensemble vormt. Vanuit de omge-
ving ontstaat dan een silhouet van een dakenlandschap met boomkro-
nen, dat in het landschap verankerd ligt. Door rondom het hele erf een 
omzoomde haag (onder ooghoogte) aan te leggen, zal deze als een 
groene plint in het landschap werken, waarachter de bebouwing en 
de geparkeerde auto’s wegvallen. Hierdoor ontstaat er een compact 
erf met één toegang.

Om dit streefbeeld te bereiken werd geadviseerd om het nieuwe 
bijgebouw dichter bij de bestaande woning te situeren en de woonka-
vels iets kleiner te maken. De nieuwe woningen zijn kloeke gebouwen 
(1 laag met kap), waarbij de garage en bijgebouwen onder één kap 
gesitueerd zijn. De afstand tussen de zuidwestgrens van het nieuwe 
erf en de openbare weg diende zo groot mogelijk te zijn, in verband 
met het gewenste doorzicht. Het plan is aangepast op basis van het 
advies en met een positief advies afgerond.

2 | Situatie

Klein Amerika
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Behandeling plannen in de CRK 
De commissie vergaderde in 2017 als daar-
toe aanleiding was, waarbij vooral complexe 
plannen en projecten werden voorgelegd. 
Daarbij speelden naast welstand ook aspec-
ten als stedenbouw, landschap, cultuurhis-
torie of openbare ruimte mee. 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 (inwo-
ners, architecten, ondernemers) aan de plan-

nen 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 Berg en Dal wel ergens over gaat en dat het 
de moeite waard is om samen een inspanning 
te leveren om er iets moois van te maken! 

Werkwijze van de gemeente 
Alle plannen die aan de adviseur ruimtelijke 
kwaliteit worden aangeboden, zijn eerst door 
de secretaris bekeken en voorbereid. Hij 
zorgt ervoor dat de vraagstelling aan de com-
missie duidelijk is. Tevens zorgt hij ervoor dat 
alle informatie aanwezig is. Hierdoor wordt de 
commissie zo volledig mogelijk geïnformeerd 
en verloopt de vergadering effectief.

Indieners/ontwerpers van het bouwplan 
worden per e-mail uitgenodigd om bij de 
behandeling aanwezig te zijn. Er wordt veel 
gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Er 
zijn ruim 150 bezoekers geweest bij zowel de 
kleine als de grote commissievergadering. 

Dat betreft vooral aanvragers, architecten, 
bouwkundigen tekenaren en de pers. 

De vergadering ‘kleine commissie’ wel-
stand en monumenten
De rayonarchitect, burgerlid en (indien nodig) 
de adviseur cultuurhistorie zijn samen het 
eerste aanspreekpunt voor gemeente en ini-
tiatiefnemers. Het merendeel van de plannen 
wordt wekelijks ter plekke bij de gemeente 
door de adviseur voorzien van een positief 
advies. Een deel van de plannen wordt voor-
zien van een advies met aanbevelingen hoe te 
voldoen aan het gemeentelijke beleid. Door 
deze open werkwijze is een negatief eindad-
vies een zeldzaamheid. De vergaderingen zijn 
om de twee weken op woensdagmiddag. De 
adviseur ruimtelijke kwaliteit heeft zowel een 
positief als negatief mandaat. Veelal worden 
dan kleine plannen besproken, waarna de 
gemaakte opmerkingen binnen enkele werk-
dagen in het plan kunnen worden doorge-
voerd. Vaak worden deze plannen afgedaan 
per email. 

Monument Wylerbaan Groesbeek

Werkwijze
Rol van de commissie
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Conclusies & aanbevelingen

Net als voorgaande jaren ziet de commissie 
terug op een jaar waarin goed is samen-
gewerkt met de gemeente, zowel met het 
bestuur als met de ambtenaren. Daarnaast  
is samenwerking tussen de commissie, 
architecten en ontwikkelaars goed verlopen.  
De commissie stelt het op prijs om bij de ont-
wikkeling van stedenbouwkundige plannen, 
beeldkwaliteitplannen en bestemmingsplan-
nen in vroeg stadium betrokken te worden. 

 − Start met het oog op de Omgevingswet 
met het opstellen van een Omgevings-
visie. Deze geeft aan welke de ruimtelijke 
ambities voor de lange termijn zijn en 
vormt de basis voor het Omgevingsplan 
(voorheen bestemmingsplan, welstands-
nota etc). 

 − Betrek de Commissie Ruimtelijke Kwali-
teit / gemandateerde meer in het voor en 
RO-traject van plannen. In deze fase heeft 
advisering meer effect en kan beter wor-
den gestuurd op omgevingskwaliteit. 

 − Organiseer een bijeenkomst/excursie 
voor raadsleden, bijvoorbeeld gekoppeld 
aan de presentatie van het jaarverslag.

Klokkentoren van het gemeentehuis
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1 | Bestaande situatie 2 t/m 4 | Gevelaanzichten

Monumenten en cultuurhistorie 
Ooijse Bandijk 10 te Ooij
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Bij de advisering van de herbestemming van een voormalige schuur 
tot woning is een integraal advies uitgebracht. Voor de werkwijze 
betekent dit een ‘integrale ‘ beoordeling, waarbij het plan zowel vanuit 
welstand als monumentenzorg wordt beoordeeld. Bij dit plan speel-
den verschillende aspecten, zoals de samenhang in materiaalkeuze 
maar ook de afstemming op het totaalbeeld en het monumentale 
beeld van de boerderij. In eerste instantie kwam het plan onvoldoende 
overtuigend over als ondergeschikte ‘schuurwoning’, in relatie tot het 
oorspronkelijke hoofdvolume. 
Samen met de architect is gekeken naar de mogelijkheden om een 
ontwerp te maken dat rekening houdt met de gewenste samenhang 
in het boerenensemble, maar ook met de eigentijdse geveluitwerking 

en nieuwe invulling van de woning. Dit ook als wens van de opdracht-
gever. Met het nieuwe plan is na een aanpassingsronde ingestemd. 

Ontwerp
Studio de Wit 

6 | Situatie van bovenaf5 | Bestaande situatie

Ooijse Bandijk 10 te Ooij
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2017Samenstelling

In cijfersCRK

Voorzitter
Henk Vreeswijk
Wethouder gemeente Scherpenzeel
Rayonarchitect
ir. Wilma Broer
Architect/stedenbouwkundige
Eric Jongen
Architect 
ir. Anton Vermeulen
Monumentendeskundige
Werner Weijkamp MA
Burgerlid
Co van Caulil (tot december 2017) 
Ambtelijke ondersteuning
Bas ter Steege / Alfred Cornelissen /
Leon de Jonge (ODRN)

Onder vlnr | H. Vreeswijk, A. Vermeulen, W. Broer, B. ter Steege
Boven vlnr | E. Jongen, A. Cornelissen
Niet op de foto: W. Weijkamp

 − Onder mandaat van de adviseur ruimte-
lijke kwaliteit zijn 272 plannen behandeld, 
deels in aanwezigheid van de aanvrager  
of ontwerper. 

 − Van deze plannen werd 83% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

 − Voor 17% was een wijziging nodig. 

 − Voor 21 plannen brachten wij een gecom-
bineerd welstands- en monumentenad-
vies uit.
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Afscheid burgerlid

Helaas hebben wij in december 2017 
afscheid genomen van Co van Caulil als 
burgerlid. Dit in verband met het bereiken 
van zijn maximale termijn als burgerlid.
Wij hebben dit als team op een bijzondere 
wijze gevierd door een rondrit te maken 
door de gemeente, op bijzondere locaties of 
bouwplannen met een bijzondere betekenis. 
Co heeft zelf de agenda gemaakt, waarbij 
wij gingen lunchen bij hem thuis in Millingen 
aan de Rijn.  Het Gelders Genootschap 
heeft een oorkonde aan Co gegeven voor 
zijn gewaardeerde inzet als lid van de CRK. 
Het college heeft er voor gekozen om geen 
nieuw burgerlid te benoemen. 

Vlnr | Alfred Cornelissen, Werner Weijkamp, Co van Caulil, Bas ter Steege , Wilma Broer (foto genomen achter het huis van Co, in Millingen aan de Rijn)
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