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Het jaar 2019 was het eerste jaar van de 
nieuwe Commissie Omgevingskwaliteit.  
De Commissie is per 1 januari 2019 inge-
steld door de gemeenteraad van Lingewaard 
om haar te adviseren over ontwikkelingen 
die van invloed zijn op de ruimtelijke kwaliteit 
en identiteit. De commissie buigt zich over 
concrete plannen en beleidsvoornemens die 
een wezenlijke impact hebben vanwege de 
locatie, de omvang en/of de reikwijdte, bij-
voorbeeld omdat het effect heeft op meerde-
re plekken binnen de gemeente. Advisering 

over kleinschaliger plannen met een meer 
beperkte impact vindt onder mandaat plaats 
in het welstandsoverleg. Vanwege de focus 
op de meer strategische plannen is de ver-
gaderfrequentie van de commissie beperkt 
tot vijf à zes keer per jaar. Maar dan gaat het 
ook wel ergens over, dat is in dit eerste jaar 
wel gebleken.

In een gemeente met de diversiteit en dyna-
miek zoals Lingewaard die kent, komen 
elk jaar meerdere  initiatieven op tafel die 
‘nieuw’ zijn en waarvoor nog geen speci-
fieke beleidsregels zijn vastgesteld. Of ze 
zijn er wel maar hebben nog geen of weinig 
toepassing gekregen. Dat was in 2019 
onder meer aan de orde bij het plan voor een 
tweetal windturbines in de uiterwaarden 
bij Angeren, op het terrein van steenfabriek 
Caprice. Op het moment dat het plan bij 
de Commissie op tafel kwam, was er nog 
geen vastgesteld gemeentelijk beleid voor 
de beoordeling van de aanvaardbaarheid 
van windmolens. Het beleid was wel in de 
maak maar bood de Commissie nog wei-
nig formeel houvast. De Commissie heeft 
meerdere keren met de initiatiefnemers 
en vertegenwoordigers van de gemeente 

Voorwoord

gediscussieerd over het plan. Initiatieven 
voor het opwekken van energie door middel 
van windturbines sluit natuurlijk positief aan 
bij de maatschappelijke en bestuurlijk onder-
streepte transitie naar een meer duurzame 
omgang met onze aardbol. Maar tegelijk 
mogen ontwikkelingen niet te veel negatieve 
effecten hebben op de schoonheid en iden-
titeit van het landschap en de woonkernen 
en de ecologische waarden. En daarvan is 
bij het plan van Caprice naar de mening van 
de Commissie zeker sprake en ook dusdanig 
dat de Commissie een negatief advies heeft 
uitgebracht. 

De Commissie sprak zich kritisch uit over 
de positie van de twee turbines in de kwets-
bare en zo kenmerkende uiterwaarden 
en ook over de plaatsing ten opzichte van 
elkaar en van de toekomstige brug in de te 
verlengen A15. Bezorgd toonde de Com-
missie zich ook over de grote hoogte van 
de turbines met als gevolg een ver reikende 
visuele impact op het landschap en ook op 
de dorpskernen, met name die van Angeren, 
Doornenburg en Loo. Het gemeentebestuur 
heeft een lastige afweging te maken tus-
sen de positieve bijdrage aan de gewenste 
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energietransitie enerzijds en behoud van de 
landschappelijke kwaliteit anderzijds. De 
Commissie heeft erop aangedrongen om, 
in het geval het gemeentebestuur besluit 
om medewerking te verlenen, een fonds te 
vormen waaruit compenserende maatrege-
len voor ruimtelijke kwaliteit kunnen worden 
gefinancierd.

Er stonden belangrijke ontwikkelingsplannen 
op de agenda. Gelukkig kwamen er de nodi-
ge plannen los voor woningbouw, waaraan 
immers veel behoefte is in Lingewaard. Zo is 
geadviseerd over plannen voor woningbouw 
aan de noordzijde van de bebouwde kom 
van Haalderen en aan de zuidzijde van Huis-
sen bij de Polseweg en een woningbouw-
ontwikkeling in Haalderen. Ook kwam het 
plan voor de Aloysiuslocatie terug op tafel. 
Dat gaat ook om woningbouw maar om veel 
meer dan dat. De locatie tussen de Lange-
kerkstraat en Doelenstraat, waar nu nog een 
scholencomplex uit de jaren ’50 staat, grenst 
direct aan de binnenstad van Huissen. Het is 
onderdeel van het ensemble van gebouwen 
met een (rooms-katholieke) religieuze bete-
kenis, dat na de verwoestingen in de Tweede 
Wereldoorlog hier terugkeerde en waar ook 

de kerk met pastorie en het klooster (het 
latere Stadhues) deel van uitmaakten. Het is 
een plek met geschiedenis, met een verhaal 
en met een grote collectieve betekenis. Het 
nieuwbouwplan moet aan die betekenis 
recht doen en een interessante en kwalitatief 
hoogwaardige toevoeging zijn aan de histo-
rische kern van Huissen en de omringende 
bebouwing uit de Wederopbouwperiode in 

het bijzonder. De Commissie heeft gepleit 
voor een integrale kwalitatieve impuls voor 
het gebied als geheel. Thema’s daarbij zijn 
de belevingskwaliteit van het Raadhuisplein, 
beperking van de hoeveelheid auto’s op 
straat en vergroening. 

Begin 2020 heeft de Commissie Omge-
vingskwaliteit een eerste evaluatie gehouden 

Kassencomplex  ‘Mea vota’ te Huissen 
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van haar functioneren. Als ik er zelf iets over 
mag zeggen, dan ervaar ik een team van 
deskundige mensen met een professionele 
houding en een grote betrokkenheid bij het 
gebied. Het is fijn dat alle relevante disci-
plines in de Commissie vertegenwoordigd 
zijn: architectuur, stedenbouw, landschap, 
cultuurhistorie en duurzaamheid. Dat leidt tot 
interessante uitwisselingen en het is mooi 
om te ervaren dat de leden nieuwsgierig zijn 
naar elkaars mening en bereid zijn om inte-
grale afwegingen te maken. Ik ervaar ook een 

vermogen tot relativeren: niet alles is even 
belangrijk, wat op de ene plek wel kan is op 
een andere plek ondenkbaar en dat is goed, 
want de ruimtelijke context bepaalt in sterke 
mate wat past en wat niet past. En het is niet 
reëel om altijd en overal voor een 10 te gaan, 
de haalbaarheid van plannen moeten we niet 
uit het oog verliezen.  
Belangrijk voor het functioneren van een 
commissie is de teamgerichtheid en een 
goede sfeer. Die is er in onze Commis-
sie zeker en ik wil daar de leden hartelijk 
voor bedanken. Het functioneren van een 
adviescommissie staat of valt met de onder-
steuning. Bij onze Commissie heb ik die als 
professioneel en prettig ervaren. Daarvoor 
wil ik graag mijn dank uitspreken aan de 
betrokken adviseurs van de gemeente Lin-
gewaard, het Gelders Genootschap en de 
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). 
Ik verwacht, of ik weet eigenlijk wel zeker, 
dat we als Commissie ook in 2020 weer een 
interessante agenda zullen hebben.  
Er wordt druk gezet op meer nieuwbouw van 
woningen, de uitwerking van deelontwerpen 
voor de verlenging van de A15 en de brug is 
aan de orde en er is dynamiek op het gebied 
van bedrijfsmatige gebouwen. 

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, 
zitten we middenin de coronacrisis en is 
er veel onzekerheid over en vrees voor de 
economische consequenties hiervan. Het 
is moeilijk om te overzien wat dit betekent 
voor de vastgoedsector. Maar laten we erop 
vertrouwen dat we het overwinnen en dat 
daarna de draad weer kan worden opge-
pakt. We leveren als Commissie Omge-
vingskwaliteit graag onze bijdrage. 

Ben Verfürden,  
Voorzitter Commissie  
Omgevingskwaliteit Lingewaard

 Zicht op de bestaande trap bij de nooduitgang, gezien vanuit de droge gracht
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Afgelopen jaar heb ik vanuit mijn rol als 
adviseur ruimtelijke kwaliteit als zeer bijzon-
der en boeiend ervaren, omdat we met een 
nieuwe commissie Omgevingskwaliteit gin-
gen werken. Een commissie met een brede 
taakstelling, die ook een breed en gevarieerd 
aanbod aan plannen kreeg voorgelegd. 
Om de twee weken ben ik aanwezig op 
het gemeentehuis in Bemmel, om de plan-
nen vanuit de omgevingsdienst (ODRA) te 
beoordelen. De woensdag- ochtendsessies 
zijn bedoeld om in contact te komen met 
burgers en architecten, om te praten over 

hun ingediende  bouwplannen. De nadruk 
bij deze gesprekken ligt op de inpassing 
van een bouwplan in relatie tot zijn omge-
ving. Opmerkingen in deze context worden 
gewaardeerd en leiden veelal tot een verbe-
tering van de plannen en/of de bestaande 
omgeving. Vaak hoor ik de uitdrukking ‘win 
– win ‘ en daar word ik blij van!

Initiatieven met een grotere schaal of impact 
worden besproken met de voltallige com-
missie Omgevingskwaliteit. Deze bestaat 
uit meerdere disciplines en dat is nodig! 
Zeker als ik terugkijk op het vraagstuk van 
de   ‘windturbines Caprice’. Ook vraagt een 
dergelijke commissie de nodige samenwer-
king vanuit de ambtelijke organisaties. Nu 
we een vol jaar hebben gedraaid, heeft ook 
een evaluatie plaatsgevonden.  Dit biedt een 
prima basis om het komende jaar alleen maar 
beter te kunnen werken. Tevens zijn we als 
commissie Omgevingskwaliteit goed voor-
bereid voor de stap naar de Omgevingswet 
in 2022.

Terugblik

Wilma Broer
Adviseur omgevingskwaliteit/ rayonarchitect , Gelders Genootschap 

Wilma Broer
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Afgelopen jaar heeft de commissie intensief vergaderd over het 
voorstel voor twee windturbines op het bedrijfsterrein van Caprice 
Baksteen te Angeren langs de Nederrijn/Pannerdensch Kanaal. 
Het terrein ligt buitendijks in de uiterwaarden, in de Angerensche en 
Doornenburgsche Buitenpolder. In juni is tijdens een eerste vergade-
ring van de Commissie Omgevingskwaliteit, na een gemeenschap-
pelijk veldbezoek, de planontwikkeling besproken. Bij de commissie 
is landschapsarchitect ir. Aditi Kho, als toegevoegde deskundige 
grootschalige energieopwekking, aangeschoven. 

Aanvankelijk was de vraag hoe de twee windturbines in de drie varian-
ten met een tiphoogte van 150, 195 of 240 meter zich verhouden met 

het omliggende landschap. De beoordeling zou op basis geschieden 
van vijf aandachtspunten van een (goed)  ruimtelijke ontwerp, zoals 
beschreven in de Provinciale Omgevingsverordening, en op basis van 
goede fotovisualisaties. 

Tijdens de advisering werd steeds duidelijker dat een rendabel plan 
alleen kon worden uitgevoerd met de grootste windturbines met een 
tiphoogte van 240 meter. Daarom werd vanuit de commissie aan-
gedrongen om deze variant zo goed mogelijk in woord en beeld vast 
te leggen. De eerdere fotovisualisaties met groothoeklens werden 
vervangen door goede fotovisualisaties die voor zowel de commis-
sie als voor de burgers een realistisch en ‘eerlijk’ beeld schetst van 

1 | Visualisatie

Energietransitie en grootschalige energie opwekking

Windturbines
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de visuele impact van windpark Caprice op het landschap en op de 
leefomgeving van de omwonenden. 
De commissie sloot zich aan bij de conclusies uit het rapport ‘Land-
schappelijke beoordeling”. Vanuit ruimtelijke kwaliteit was er sprake 
van een significante aantasting van de kernkwaliteiten in de uiter-
waarden (Natura 2000-gebied, Gelders Natuurnetwerk en de Groe-
ne Ontwikkelingszone ). De windturbines zullen de beleving van het 
uiterwaardenlandschap domineren. Verder was volgens het rapport 
de impact op de beleving vanuit de dorpen, indien waarneembaar, 
groot omdat deze overstijgende grootschalige windturbines niet 
passen binnen het kleinschalige dorpse karakter van het dorp Loo, 
Angeren en Doornenburg. Tot slot is de impact voor camping de 
Waay  zeer groot omdat de windturbines op zeer korte afstand staan. 

Vanuit ruimtelijke kwaliteit kon de commissie dan ook niet anders dan 
negatief adviseren over de plaatsing van de twee windturbines met 
een tiphoogte van 240 meter. 

Tegelijkertijd realiseerde de commissie zich dat windenergie een 
belangrijke bijdrage levert op weg naar een duurzaam Lingewaard. 
De commissie snapt dat de gemeente mogelijk een andere afweging 
zal maken. Mocht de gemeente toch medewerking verlenen aan de 
realisering van het windpark, dan adviseerde de commissie om het 
verlies aan ruimtelijke kwaliteit (‘landschapspijn’) te compenseren 
middels een significante bijdrage aan ruimtelijke kwaliteitsverbe-
teringen of aan landschapsversterking. De ruimtelijke kwaliteit/
landschapscompensatie zou op verschillende plekken gerealiseerd 
moeten worden, daar waar de “landschapspijn” het grootst is.  

Ook voor het vergroten van het draagvlak, de maatschappelijk accep-
tatie, kan dit wenselijk zijn. Tot slot adviseerde de commissie de 
gemeente Lingewaard, conform haar eigen Beleidskader Windener-
gie,  om de regie te behouden door de compensatie te borgen in een 
apart groen- of landschapsfonds.

2 | Op locatie met de commissie

Energietransitie en grootschalige energie opwekking

Windturbines
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De Bruidsschat

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet 
in werking. Voor een soepele overgang is 
via de Invoeringswet en de zgn. Bruidsschat 
geregeld dat het bestaande gemeentelijke 
(ruimtelijke) beleid van kracht blijft. Dat geldt 
voor bestemmingsplannen, maar ook voor 
welstandsnota’s en erfgoedbeleid. 
De wetgever heeft er echter voor gekozen 
om bestaande welstands- en monumenten-

commissies (of de stadsbouwmeester) niet 
onder het overgangsrecht van de Invoerings-
wet te laten vallen. De gemeente kan hier-
door zelf invulling geven aan de advisering 
over omgevingskwaliteit. Wel moet dan vóór 
1 januari 2022 op grond van art. 17.9 Omge-
vingswet een besluit worden genomen over 
het instellen van een ‘gemeentelijke advies-
commissie’. Zonder dat besluit is er geen 

wettelijke basis voor vergunningverlening. 
Voor het instellen van een nieuwe commissie 
is het verder nodig om een nieuwe verorde-
ning / reglement vast te stellen, conform de 
uitgangspunten van de Omgevingswet. In 
deze verordening zijn de taken en werkwijze 
van de commissie vastgelegd.
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De laatste loodjes voor Huis Bemmel

Sinds 2018 is er door de eigenaren hard gewerkt aan de restauratie 
van Huis Bemmel. Het ging hierbij onder meer om herstelwerk aan de 
kapconstructies, het vernieuwen van de leibedekking op de toren, het 
vernieuwen van het buitenpleisterwerk en herstelwerk aan de latere in 
schoon metselwerk uitgevoerde uitbreiding door de bekende archi-
tect Eschauzier. 
Alhoewel de restauratiewerkzaamheden door rijk en provincie zijn 
gesubsidieerd, hebben ook de eigenaren een forse eigen bijdrage 
geleverd! De werkzaamheden zijn voor de gemeente begeleid door 
de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (Annet Kock) en het Gelders 
Genootschap (Martin van Bleek).De laatste werkzaamheden aan de 
buitenzijde betreffen het voegwerk van de uitbreiding en het gemet-

selde balkon tegen de kopgevel – de laatste loodjes! Het resultaat 
mag er dan ook zijn! De verschillende uitvoerende bedrijven onder 
leiding van Timmer- en aannemersbedrijf De Vries hebben goed werk 
geleverd. Het huis is bijna gereed om weer groepen te kunnen ont-
vangen en te dienen als vergaderlocatie.

2 | Uitbreiding in metselwerk1 | Huis Bemmel

Cultuurhistorie en monumenten 
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Werkwijze

Ruimtelijke kwaliteit: zoeken naar balans
De commissie adviseert het college van 
B&W over ruimtelijke kwaliteit in brede zin. 
Dat zijn niet alleen wettelijke adviestaken 
zoals welstand en monumenten. Die thema’s 
zijn immers nauw verweven met thema’s als 
cultuurhistorie, landschap, stedenbouw, 

openbare ruimte en duurzaamheid. Tezamen 
geeft dit inhoud aan kwaliteit en dat bepaalt 
ook de ruimtelijke identiteit van een kern, wijk 
of gebied.
De gemeente heeft dit vertaald in ambities en 
beleid, onder andere in de Gids Ruimtelijke 
Kwaliteit. Per gebied is vastgesteld wat hier-

voor de gewenste kwaliteit is. Dat verschilt 
van wijk tot wijk: in een woonomgeving kan 
meer dan in een cultuurhistorisch waardevol 
gebied. Voor de commissie vormen deze 
kaders altijd het vertrekpunt bij advisering. 

De stap naar advisering onder de Omge-
vingswet is feitelijk niet zo groot. Immers, het 
gaat erom breed en uitnodigend te kijken naar 
ruimtelijke initiatieven. En om te zoeken naar 
balans tussen een veilige, gezonde omgeving 
en een goede omgevingskwaliteit.
Voor ons als commissie is dit ook vanzelf-
sprekend: het gaat niet om het afvinken van 
criteria, maar om telkens evenwicht te zoeken 
tussen de kwaliteiten van een initiatief en die 
van de leefomgeving.

Praktijk
De meeste plannen worden onder mandaat 
van de commissie door de adviseur ruimte-
lijke kwaliteit– secretaris-deskundige –afge-
handeld. Complexe, grootschalige   plannen 
schuiven door naar de ‘grote’ commissie die 
multi-disciplinair is samengesteld: architec-
tuur, landschap, cultuurhistorie, stedenbouw 
en duurzaamheid. Het afgelopen jaar zagen 
we meerdere plannen met een duurzaam-

Commissievergadering in het veld 
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Werkwijze

heidsaspect of in de sfeer van energietransi-
tie. En die trend zet ongetwijfeld door! Als 
commissie zijn we daarbij goed geëquipeerd 
om telkens af te wegen hoe duurzaamheids-
ingrepen kunnen bijdragen aan ruimtelijke 
kwaliteit en tegelijk tegemoet komen aan de 
gemeentelijke doelstellingen inzake duur-
zaamheid.

Vooroverleg
De adviseur ruimtelijke kwaliteit bezoekt 
2-wekelijks de gemeente en bespreekt dan 
in vooroverleg de plannen met initiatiefne-
mers. Dit in aanwezigheid van de behande-
lend ambtenaar van de omgevingsdienst. 
Bij plannen met een monumentenaspect of 
in cultuurhistorisch waardevolle gebieden, 
schuift ook de adviseur cultuurhistorie van het 
Gelders Genootschap aan.

Advisering over RO / beleid
Naast advisering over plannen wordt de 
commissie ook regelmatig door de gemeente 
gevraagd om te adviseren over beleidsma-
tige, stedenbouwkundige en RO-vraagstuk-
ken. Afgelopen jaar zijn de volgende plannen 
in behandeling genomen: 

 − Aloysiuslocatie in Huissen

 − Woningbouwontwikkeling Haalderen 
 − Dorpensingel
 − Transformatie Boardbusters Polseweg 
Huissen

 − Windturbines steenfabriek
 − Doortrekken A15

Dialoog en begeleiding
De werkwijze van de adviseur ruimtelijke kwa-
liteit en van de commissie is altijd gebaseerd 
op dialoog met en begeleiding van initiatief-
nemers en opdrachtgevers. Dit alles binnen 
de kaders van het gemeentelijk beleid.

Doel van dit oplossingsgericht en transparant 
adviesproces is dat initiatiefnemers maximaal 
worden gestimuleerd om met hun plan bij te 
dragen aan ruimtelijke kwaliteit. 
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Komend jaar ondergaan negentig portiekwoningen aan de Juliana-
straat, Van Gelrestraat en Laurentiusstraat een metamorfose. De 
complexen zijn ruim zestig jaar oud en erg gedateerd. Naast een fris 
architectuurbeeld, wordt ook flink geïnvesteerd. Alle verlichting wordt 
vernieuwd met LED, er komt een nieuw isolatiepakket, alle entrees 
worden vernieuwd en de balkons worden vergroot.

Zonnepanelen op de daken: WaardWonen investeert ook in zon-
nepanelen, die makkelijk kunnen worden geplaatst op de daken van 
deze appartementen. Er komen omgerekend 5 zonnepanelen per 
woning. Ook wordt het dak gerenoveerd en geïsoleerd.

Architectuur in een ‘nieuwe jasje’: Voor het architectuurbeeld bete-
kent dit veel wijzigingen. De architect heeft echter een mooie verta-
ling kunnen maken naar de jaren ’50-architectuur, in samenhang met 
dit nieuwe eisenpakket.
Het resultaat is sprekend, waarbij veelal bijzondere details in het met-
selwerk zijn opgenomen. Omdat de meeste werkzaamheden buitens-
huis plaatsvinden, hoeft niemand de woning uit tijdens de renovaties. 
Het ‘nieuwe jasje’ kan nu wel weer 50 jaar mee!

Ontwerp
van WaardWonen

1 | Bestaande situatie 

Duurzaamheid

Metamorfose 90 flats in Huissen

2 | Nieuwe gevel
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3 | Woonblokken  in samenhang

Duurzaamheid

“HET ‘NIEUWE JASJE’  
KAN NU WEL WEER  

50 JAAR MEE!”
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Achtergrond
 In het project ViA15 maken Rijk en regio zich samen sterk voor een 
robuust wegennet in de regio Arnhem-Nijmegen. De A15 wordt vanaf 
knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar doorge-
trokken. Voorts wordt een deel van de A12 (tussen Westervoort en 
Oud-Dijk) en de A15 (tussen Valburg en Ressen) verbreed.
Het Gelders Genootschap zet zich al jaren in voor de kwaliteit van de 
omgeving van deze nieuwe snelweg. Zo stelden we in 2015 samen 
met BRO-adviseurs het Regiovoorstel A15 op; een regionaal ruim-
telijk kwaliteitskader, waarin uitgangspunten en wensen vanuit de 
omgeving van de nieuwe weg zijn gebundeld. Samen met de Provin-

1 | Brug 
Bron: Website Rijkswaterstaat

Infra

Gemeente-overstijgende projecten

Afgelopen jaar is hard gewerkt aan het gemeentelijke overstijgende 
project van ViA15.  Wilma Broer en Jan Wabeke (van het Gelders 
Genootschap) zijn leden van het Kwaliteitsteam en zijn verheugd met 
het resultaat. Inmiddels mogen er ook wat impressies van de brug 
over het Pannerdens Kanaal worden getoond. 
Hoewel het primair een brug is voor een snelweg (A15), staan de 
fietser en de natuur centraal in dit ontwerp. Door de fietsbrug onder 
de verkeersbrug te hangen, ontstaat er een comfortabele, mooie 
nieuwe fietsverbinding tussen de Liemers en de Betuwe. Engineer 
en architect Lauren Ney ontwerpt deze brug voor het aannemers-
consortium GelreGroen. Dit belooft wat voor de rest van dit project!
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ambities vanuit de omgeving voor de ViA15 samenhangend gepre-
senteerd. We hebben dit ruimtelijk kwaliteitskader ook vertaald in 
landschapsplannen voor regionale wegen en fietspaden, die tegelijk 
met de A15 worden gereconstrueerd of aangelegd.
Het is onze uitdaging om buiten de wettelijke vereisten meerwaarde 
toe te voegen aan de omgeving van de ViA15. Zoals een brug als 
fraai beeldmerk (Gelderse Poort), een glooiend park als geluidswal 
(Bemmel) en een stadsentree met groene allure (Zevenaar).

Infra

Aannemersconsortium 
GelreGroen 
Ontwerp
Ney & partners 

cie, Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten participeren wij nu in de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ViA15. Als een van haar eerste taken 
heeft de CRK ViA15 het opstellen van een Programma van Eisen 
voor Ruimtelijke kwaliteit (EPVE) begeleid. Dit EPVE is niet alleen 
een contractdocument bij de aanbesteding door Rijkswaterstaat, 
maar biedt tevens een ruimtelijk kwaliteits- en beleidskader voor ver-
gunningverlening, realisatie en beheer.

Kwaliteitskader
het EPVE is vastgesteld in de Nota’s Ruimtelijke Kwaliteit (of wel-
standsnota’s) van de betrokken gemeenten. Daarin worden de 

2 | Fietsbrug 
Bron: Website Rijkswaterstaat
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Samenstelling

Commissie

De samenstelling van de commissie was  
in 2019 als volgt: 

Voorzitter
drs. B. (Ben) Verfürden  
Adviseur ruimtelijke kwaliteit/ 
rayonarchitect 
ir. W.(Wilma) Broer
Architect
ir. J.B. (Jan-Bart) van der Meer 
Adviseur erfgoed/monumenten 
ir. M.A. (Martin) van Bleek 
Stedenbouwkundige    
ing. P. (Paul) Staats 
Lokale deskundige erfgoed/landschap  
drs. F. (Ferdinand) van Hemmen 
Adviseur duurzaamheid (op afroep)    
A. (Amar) Sjauw En Wa - Windhorst Msc.
Ambtelijke ondersteuning ODRA 
L. (Luc) Houterman

De commissie Omgevingskwaliteit
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2019

In cijfers

Onder mandaat van de commissie zijn  

340 plannen behandeld, deels in 
aanwezigheid van de aanvrager of 
ontwerper. 

Van deze plannen werd 63% van  
de 1e aanvragen ter plekke van een positief 
advies voorzien. 

Voor 14 plannen brachten wij een 
gecombineerd welstands- en monumenten- 
advies uit.

Voor 37% was een wijziging nodig.

De voltallige commissie behandelde in 
totaal 2 plannen. 
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Aanbevelingen

Organisatie / proces
 − Draag het belang van laagdrempelige 
gesprekken uit op de gemeentelijke web-
site.

Anticiperen op Omgevingswet
 − Veranker omgevingskwaliteit (erfgoed, 
landschap, duurzaamheid, etc.) vol-
waardig  in nieuwe instrumenten als een 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan.

 − Betrek de commissie (meer) bij het opstel-
len van een Omgevingsvisie.

 − Neem tijdig (vóór 2022) een instellingsbe-
sluit om advisering commissie en opge-
bouwde kennis te continueren.

Tot slot
 − De commissie wisselt graag met u van 
gedachten over de ruimtelijke kwaliteit in 
uw gemeente. Bij voorkeur organiseren 
we daarom met u een excursie. Zo kunnen 
we ter plekke bekijken hoe het gemeen-
telijk kwaliteitsbeleid in de praktijk werkt. 
Daarnaast kunnen we tijdens een raads-
vergadering ook een toelichting geven op 
het jaarverslag.

 − U kunt onze werkwijze het beste ervaren 
door eens aan te schuiven. Wij nodigen 

daarom alle belangstellenden uit om onze 
vergaderingen (commissie en mandaat) 
bij te wonen. We heten u graag welkom!

Kasteel De Kinkelenburg
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