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Voorwoord

Na een feestelijk jubileumjaar kwamen we zomaar in een 
wereldwijde pandemie terecht die onze wereld op zijn kop 
zette. De enorme consequenties hiervan waren aan het begin 
niet te overzien. 
Maar na verloop van tijd werd de impact van bijvoorbeeld het 
sluiten van kantoren en gemeentehuizen maar ook scholen, 
sportverenigingen etc. steeds beter zichtbaar. Het thuiswer-
ken vroeg om grote aanpassingen. Het zal ook in de toekomst 
grote gevolgen hebben voor het gebruik van de ruimte.

Ook de impact op het werk van het Gelders Genootschap 
was groot. Van de een op de andere dag moesten ook onze 
medewerkers en onze partners zoveel mogelijk thuis werken. 
Allemaal achter de laptop. Ik heb grote bewondering voor 
alle collega’s die in staat zijn geweest om middels Zoom- en 
Teams gesprekken de communicatie en de dienstverlening 
aan gemeenten in stand te houden. Mensen waren innovatief 
en creatief. Misschien hebben wij daardoor als organisatie 
zo goed gepresteerd. Nogmaals petje af! Ook onze partners 
delen in de lof. Want ook voor gemeenten en adviesbureaus 
was het tasten in het duister. Niemand had de wijsheid in 
pacht hoe om te gaan met zo’n crisis.

We zijn nu een jaar verder en moeten zien welke gevolgen de 
pandemie voor bijvoorbeeld de woningmarkt heeft. Er zullen 
nog wel meer onverwachte consequenties opdoemen. Toch 
zullen we juist nu positief moeten blijven. De nieuwe situatie 
biedt ook weer kansen. Bovendien bestaan we al 100 jaar. 
We kunnen tegen een stootje.

Voorzitter Gelders Genootschap,
Clemens Cornielje 
april 2021
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Corona & Gelders Genootschap

1.1 Impact op organisatie
Wat een groot verschil tussen het jubileumjaar 2019 en het 
jaar 2020. Het jubileumjaar was een jaar gevuld met excursies, 
feestelijke bijeenkomsten, en interessante gesprekken over 
het verleden, heden en toekomst van het Gelders Genoot-
schap. Het Gelders Genootschap stond in nauw contact 
met al haar leden en relaties. Er was een sfeer van onderlinge 
verbondenheid met gesprekken over het gemeenschappelijk 
doel. Het jaar sloot in november af met de feestelijke ver-
jaardag in het Openluchtmuseum met zoveel vrolijke gasten. 

Het Gelders Genootschap had aan het begin van 2020 veel 
plannen om op dezelfde voet door te gaan. Immers, voor het 
‘koesteren en ontwikkelen van de schoonheid van stad en 
land’ moet je vooral in gesprek met elkaar. 

Maar op 16 maart 2020 begon een nieuwe, onbekende, wer-
kelijkheid. Het kantoor sloot de deuren en alle afspraken wer-
den afgezegd of veranderd in online overleg of bijeenkomsten. 
Het Gelders Genootschap was hierop niet voorbereid en in 
de eerste weken is hard gewerkt aan het op orde brengen van 
de ICT en de thuiswerkplekken. Dit gold natuurlijk ook voor de 
medewerkers bij de gemeenten. Met een grote betrokkenheid 
en flexibiliteit van alle partners en medewerkers draaide het 
online overleg binnen enkele weken op volle toeren. 

Iedereen moest wennen aan de nieuwe situatie. Er is ver-
schil tussen online en fysiek overleg en hoe je dat op een 
goede manier doet, moet je leren. Het lijkt efficiënt, maar 
in de praktijk bleek dat in het begin helemaal niet zo te zijn. 
Het elkaar ‘verstaan’ en een goed gesprek in een fysieke 
bijeenkomst gaat bijna als vanzelf; online heb je meer voor-
bereiding en woorden nodig. De onderlinge mailwisselingen 
vertienvoudigde. In 2020 is veel ervaring opgedaan en nu 
gaat het prima. 

Er waren in 2020 ook zorgen en onzekerheden. Zorgen over 
de gezondheid van de medewerkers en hun naasten. Er zijn 
medewerkers en partners ziek geworden. Door het virus, van 
milde klachten tot ernstige, of door de druk van het combine-
ren van thuislesgeven aan jonge kinderen en het werk. 
En ook het thuiswerken heeft klachten gegeven. Het Gelders 
Genootschap heeft gefaciliteerd in een gezonde thuiswerk-
plek. Zowel in de juiste middelen als in het op tijd nemen van 
pauzes en voldoende beweging. 

De medewerkers misten het spontane onderlinge contact en 
het bezoeken van gemeenten en locaties. Dit is zo goed als 
mogelijk opgevangen door het organiseren van wekelijkse 
online vrijdagmiddagborrels, online werkoverleg met kleine 
groepen en om de vier weken een online bureauoverleg. 

Toen in de zomer 2020 de corona maatregelen werden terug-
geschroefd was de behoefte groot om elkaar weer te ontmoe-
ten en op locatie te overleggen. Wel coronaproof natuurlijk. 
Er zijn creatieve oplossingen bedacht; overleg in leegstaande 
schuren , buiten op het gras of al wandelend op anderhalve 
meter afstand. Het blijkt dat online overleg, hoe efficiënt ook, 
het verliest van een fysieke ontmoeting op locatie. 

In maart 2020 dacht iedereen dat de lockdown enkele weken 
zou duren, maar na de tweede lockdown in oktober was dui-
delijk dat het einde van de ‘online dienstverlening’ nog lang 
niet in zicht was.

1.2 Digitale dienstverlening
Noodgedwongen is het Gelders Genootschap in 2020 over-
gegaan op ‘online dienstverlening’, maar dat heeft ook heel 
mooie dingen opgeleverd! Vaardigheden en ontwikkelingen 
die na Corona blijvend zijn in te zetten. 

Met de opgedane handigheid in online vergaderen kan dit in 
de toekomst gericht worden gebruikt. Het scheelt reizen en 
er zijn meer mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan 
als mensen zich op verschillende locaties bevinden. Dat is een 
aanvulling op de communicatie. 

In de bouwplanadvisering is in de toekomst efficiënter wer-
ken mogelijk door een combinatie te maken tussen online en 
fysiek overleg. 

Gelders Genootschap heeft grote sprongen gemaakt in het 
gebruik van filmpjes en online Webinars. 
Zo zijn er in het kader van de Erfgoed Alliantie een hele reeks 
lezingen georganiseerd waarin kennis wordt gedeeld over 
de historische interieurs. We waren blij met een steeds weer 
groeiend aantal deelnemers en gaan dit in de toekomst 

Vergaderen op Zypendaal

Online vergaderen
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professionaliseren en uitbreiden. Het is een heel goede manier 
om onze kennis met veel mensen te delen.

Al met al was 2020 een druk en vol jaar met grote opgaven, 
nieuwe ontwikkelingen en interessante projecten. 

1.3  Online lezingen over 
historische interieurs

Een mooi voorbeeld van “het nieuwe werken” in coronatijd zijn 
de online lezingen over historische interieurs, georganiseerd 
door de Gelderse Erfgoed Alliantie, de opvolger van het in 
2002 opgerichte Samenwerkingsverband Cultuurhistorie 
waarvan het Gelders Genootschap uitvoerder is.
De provincie Gelderland heeft de Gelderse Erfgoed Alliantie 
opdracht gegeven om te onderzoeken hoe kennisdeling over 
historische interieurs met eigenaren, ambtenaren en specialis-
ten kan worden vergroot en gedeeld. Het onderzoeksproject 
in de Oost Achterhoek heeft namelijk laten zien dat interieurs 
niet alleen zorgen voor een onderlinge verbinding tussen 
eigenaren van interieurs, maar ook dat het de kans biedt voor 
gemeenten om op informele wijze met eigenaren in contact 
te komen, zonder dat hier een vergunningsprocedure aan ten 
grondslag ligt. Daarnaast blijkt uit gesprekken dat er grote 
behoefte is aan informatie, over welke partijen (specialisten) 
eigenaren kunnen betrekken bij de restauratie van hun pand.

Om deze verschillende doelgroepen met elkaar in contact te 
brengen ontwikkelt de Gelderse Erfgoed Alliantie workshops 
over historische interieurs speciaal voor Gelderse gemeenten. 
Gedurende een aantal dagdelen zullen eigenaren van een 
historisch interieur worden ondergedompeld in informatie over 
een aantal materialen en afwerkingen zoals stucwerk, tegels, 
glas, houtafwerkingen en schilderingen. Eigenaren krijgen 
een introductie op het materiaal en gaan daarna zelf aan de 
slag. Op deze manier leren ze onderdelen van hun interieur 
op een praktische manier kennen. Niet alleen door ernaar te 
kijken (dat doen ze immers al dagelijks), maar door er zelf mee 
aan de slag te gaan. We gaan bijvoorbeeld leren een hout- of 
marmerimitatie aan te brengen en krijgen demonstraties over 
hoe tegels worden gemaakt.

In eerste instantie was het de bedoeling om de workshops in 
2020 en 2021 te laten plaatsvinden. Helaas gooide corona 
roet in het eten. Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar 
een andere manier om toch contact te kunnen leggen met 
bovengenoemde doelgroepen. De Gelderse Erfgoed Alliantie 
is daarom begonnen met het organiseren van online lezingen 
over diverse thema’s die te maken hebben met het histori-
sche interieur. In het najaar van 2020 zijn we van start gegaan 
met een reeks van drie lezingen over de ontwikkeling van het 
Gelderse interieur van ca. 1850 tot en met de naoorlogse 
periode. Een divers publiek sloot aan. Niet alleen eigenaren 
en ambtenaren van diverse gemeenten namen deel, maar ook 
(restauratie)architecten en collega’s van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, Provincie en van het interieurproject in 
Friesland. Het smaakte naar meer! De digitale lezingen worden 
daarom in 2021 voortgezet met een reeks over materialen en 
afwerkingen in het interieur, boerderij-interieurs, kerkinterieurs 
en de verschillende vertrekken in huis.

Stucplafond, Winterswijk – Woold Foto: Iemke Ruig

Interieur Hall Jachtslot Mookerheide, Molenbroek Foto: RCE

Trappenhuis Graafschap College, Groenlo Foto: Iemke Ruige
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In 2020 telde het Gelders Genootschap 51 ledenge-
meenten in Gelderland, 3 in Limburg en de gemeen-
te Oss. Namens de vereniging voert het bureau van 
het Gelders Genootschap de dagelijkse werkzaam-
heden uit. Vanaf de start in 1919 is de verenigings-
gedachte altijd een katalysator geweest voor het 
gemeenschappelijk streven naar omgevingskwaliteit. 
Gemeenten onderschrijven als lid van de vereniging 
hetzelfde doel: het instandhouden en bevorderen 
van de schoonheid van stad en land. Bij deze ideële 
doelstelling past ook een non-profit opzet.

2.1 Bestuur
Het bestuur kwam in het verslagjaar vier keer bij elkaar. Van-
wege de coronamaatregelen is er twee keer fysiek en twee 
keer online vergaderd. Daarbij kwamen onder andere de 
volgende onderwerpen aan bod: jaarcijfers/voorbereiding 
ALV, huisvesting, Omgevingswet, beleggingsstatuut, salaris-
ontwikkeling, scenario’s i.v.m. corona, actuele ontwikkelingen 
en projecten.

Samenstelling bestuur per 1 januari 2020
 – de heer Cornielje, oud Commissaris van de Koning in 

de Provincie Gelderland, voorzitter
 – de heer drs. A.J. van Hout, burgemeester Westervoort, 

penningmeester
 – mevrouw N. Abooyakoub-Akkouh, wethouder Nijkerk
 – de heer A.A.J. Baars, burgemeester Ermelo
 – de heer J. de Boer Msc., burgemeester Buren
 – mevrouw A.M.E. Janssen, wethouder Wageningen
 – de heer J. Joon, wethouder Apeldoorn
 – mevrouw I.M. Lambregts, wethouder Doetinchem
 – mevrouw drs. K. Peters, wethouder Mook en Middelaar

André Baars is in december afgetreden wegens zijn afscheid 
als burgemeester van Ermelo. Verder is Arend van Hout  
tijdens de online ALV voor een 2e termijn benoemd.

Samenstelling bestuur per 31 december 2020
 – de heer Cornielje, oud Commissaris van de Koning in 

de Provincie Gelderland, voorzitter
 – de heer drs. A.J. van Hout, burgemeester Westervoort, 

penningmeester
 – mevrouw N. Abooyakoub-Akkouh, wethouder Nijkerk
 – de heer J. de Boer Msc., burgemeester Buren
 – mevrouw A.M.E. Janssen, wethouder Wageningen
 – de heer J. Joon, wethouder Apeldoorn
 – mevrouw I.M. Lambregts, wethouder Doetinchem
 – mevrouw drs. K. Peters, wethouder Mook en Middelaar 
 – 1 vacature

2.2 Medewerkers en Organisatie
Corona
In het verslagjaar heeft het MT de medewerkers geregeld 
geïnformeerd over de werkwijze van ons bureau in corona-
tijd. Ook heeft een Arbo-inventarisatie plaatsgevonden i.v.m. 
de thuiswerksituatie van de collega’s. Het is gelukt om ons 
advieswerk voor de gemeenten zo goed en efficiënt mogelijk 
te continueren.
De werkzaamheden op het kantoor konden sinds 20 mei weer 
gedeeltelijk worden hervat. Hiervoor is een corona-protocol 
opgesteld.

Mutaties samenstelling
In het verslagjaar is afscheid genomen van onze gewaardeer-
de collega Eva ter Braak, zij heeft een nieuwe functie aanvaard 
bij Arcadis. I.v.m. zijn pensionering kwam er een einde aan 
de samenwerking met Appie Groothuis. Wij konden gedu-
rende 10 jaar met al onze ICT vragen bij hem terecht. Op 17 
september namen we afscheid van hen met een coronaproof 
studiedag in de gemeente Voorst.
Nieuwe medewerkers die in 2020 in dienst traden zijn: Hei-
dy Bos als adviseur erfgoed, Victor Ackerman als adviseur 
ruimtelijke kwaliteit, trainee Lotte Schuitemaker als adviseur 
erfgoed.

Ruïne Nijenbeek, Voorst

Huize Kruisvoorde, twello
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Bij het Gelders Genootschap werkten in 2020 
de volgende medewerkers:

 – Ir. V.H. (Victor) Ackerman, architect - adviseur 
ruimtelijke kwaliteit (per 1 juli)

 – Dr. S.M. (Simon) van den Bergh, geograaf/historicus - 
hoofd bedrijfsvoering - specialist erfgoed en 
participatie

 – N. (Nick) van den Berg MA, adviseur erfgoed 
 – Ir. M.A. (Martin) van Bleek, restauratie architect - 

adviseur erfgoed
 – Drs. M.J.S. (Maurice) Bogie, bestuurskundige - 

beleidsadviseur ruimtelijke kwaliteit
 – Ir. J. (Janos) Boros, architect - adviseur ruimtelijke 

kwaliteit - hoofd kwaliteit en innovatie
 – Ir. H.M.C.G. (Heidy) Bos, architect - adviseur erfgoed 

(per 1 juli)
 – E.M. (Eva) ter Braak MA, projectleider herbestemming 

en transformatie (tot 1 mei)
 – Ir. W. (Wilma) Broer, architect - adviseur ruimtelijke 

kwaliteit
 – Drs. R.J.A. (Roger) Crols, architectuurhistoricus - 

adviseur erfgoed - specialist wederopbouw
 – D.M. (Marlieke) Damstra MA, architectuurhistoricus - 

adviseur erfgoed 
 – Drs. G.J.M. (Gerard) Derks, planoloog/historisch 

geograaf - adviseur erfgoed en ruimtelijke kwaliteit

Vereniging & Bureau

Zicht op Deventer vanuit Gelderland

 – N. (Nicolette) Huibrechtse Arch. AvB, architect - 
adviseur ruimtelijke kwaliteit 

 – Ir. G.J. (Geert Jan) Jonkhout, architect - adviseur 
ruimtelijke kwaliteit - stadsbouwmeester

 – Ir. A.G.S.M. (Aditi) Kho, landschapsarchitect - adviseur 
ruimtelijke kwaliteit 

 – Ir. R.C.E. (Renée) Koning, directeur 
 – H.J. (Henk) Mulder, boekhouder
 – Ing. B.T. (Boukje) Tijssen-Overbeek, bouwhistoricus - 

adviseur erfgoed
 – J.N. (Hans) Pietersma Arch. AvB, architect - adviseur 

ruimtelijke kwaliteit - stadsbouwmeester
 – Ir. L.P.M. (Lucas) Reijmer, architect - adviseur 

ruimtelijke kwaliteit - dorpsbouwmeester
 – Ir. M.Y. (Madelinde) Roelofs, architect - adviseur 

ruimtelijke kwaliteit
 – E. (Ellie) van Schaik, medewerker financiële 

administratie 
 – Drs. J.E. (Annelies) Scholtz-Vreeken, adviseur erfgoed 
 – L. (Lotte) Schuitemaker MA, trainee adviseur erfgoed 

(per 1 september)
 – Ing. C.M.H. (Christel) Steentjes, ervenconsulent - 

adviseur landschap en ruimtelijke kwaliteit
 – Ir. M. (Mirjam) Steins-van den Berg, architect - adviseur 

ruimtelijke kwaliteit 
 – Dr. E.A.C. (Elyze) Storms-Smeets, historisch 

geograaf - adviseur erfgoed - specialist historische 
buitenplaatsen

 – Ir. J. (Jan) Wabeke, stedenbouwkundige - adviseur 
ruimtelijke kwaliteit en landschap - specialist 
infrastructuur

 – W. (Werner) Weijkamp MA, architectuur- en 
bouwhistoricus - adviseur erfgoed

 – J. (Joanne) te Winkel MA, adviseur erfgoed 
 – K.W.T. (Karin) van Zandvoort, bureaumanager
 – S. (Sazya) Zeefat MA, adviseur erfgoed en groen

Ondernemingsraad 
Per 31 oktober 2019 bestond de Ondernemingsraad uit 
Elyze Storms-Smeets (voorzitter), Hans Pietersma (vice-
voorzitter) en Annelies Scholtz (secretaris). In 2020 verga-
derde de Ondernemingsraad met de directie vooral over de 
coronacrisis en de directe gevolgen ervan, zoals thuiswerken, 
coronaprotocol, intercollegiaal contact, de werkdruk en nieu-
we digitale communicatievormen. Ook werd gesproken over 
de implicaties van de coronacrisis op lange termijn, onder 
meer voor de huisvesting (zoals de behoefte aan afzonderlijke 
videobelruimtes).
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Aalten
Apeldoorn
Arnhem
Barneveld
Bergen
Berg en Dal
Berkelland
Beuningen
Bronckhorst
Brummen
Buren
Culemborg
Doesburg
Doetinchem
Druten
Duiven
Ede
Elburg
Epe
Ermelo
Gennep
Harderwijk
Hattem
Heerde
Heumen
Lingewaard
Lochem
Maasdriel

Montferland
Mook en Middelaar
Neder-Betuwe
Nijkerk
Nijmegen
Nunspeet
Oldebroek
Oost Gelre
Oss
Oude IJsselstreek
Overbetuwe
Putten
Renkum
Rheden
Rozendaal
Scherpenzeel
Tiel
Voorst
Wageningen
West Betuwe
West Maas en Waal
Westervoort
Wijchen
Winterswijk
Zaltbommel
Zevenaar
Zutphen

2.3 Ledengemeenten

2.4 Algemene Ledenvergadering
I.v.m. corona werd de ALV van 25 juni online gehouden. Het 
formele huishoudelijke deel deel vond plaats in aanwezigheid 
van een beperkt aantal vertegenwoordigers van de gemeen-
te. Het op kennisuitwiselling gerichte middagdeel kwam te 
vervallen.

2.5 ISO-kwaliteitsmanagement
Het Gelders Genootschap is een ISO-gecertificeerde orga-
nisatie. Dit volgens de ISO-norm 9001-2015. Dat betekent 
dat er intern en met gemeenten afspraken gelden over kwali-
teitsmanagement. Met het doel om voortdurend te monitoren, 
te meten en te leren zodat de dienstverlening voortdurend 
verbetert. Jaarlijks voert bureau KIWA een audit uit om te 
zien of we handelen conform de ISO-normen. Deze zijn wel-
iswaar abstract, maar zijn vertaald in voor onze organisatie 
werkbare en efficiënte processen voor de dagelijkse praktijk 
van advisering en projectuitvoering. In september vond de 
3-jaarlijkse hercertificering plaats.
Managen van kwaliteit gaat over risicobeheersing, over 
inzicht in behoeften van klanten (context-analyse en klant-
tevredenheid) en over sturing op kwaliteit van de dienstver-
lening. Tevens zijn dit principes die ook ten grondslag liggen 
aan de koers van het Gelders Genootschap, vastgelegd in 
‘Wendbaar Werken’ en in het Beleidsplan 2018-2021. ISO is 
daarmee geen doel op zich, maar vooral een nuttig instrument 
om de organisatie scherp te houden op de klantvraag en op 
de kwaliteit van de dienstverlening.

Online vergaderen

Vergaderen Park de Hoge Veluwe
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3.1  Routekaart gemeentelijke 
adviescommissie

Na een jaar uitstel treedt de Omgevingswet naar verwachting 
op 1 januari 2022 in werking. De wet heeft een grote impact 
op de werkwijze en processen van onder meer gemeenten. De 
fysieke leefomgeving als geheel staat centraal en één van de uit-
ganspunten is meer integraliteit tussen sectoren en overheden.
Voor het opstellen van de verplichte omgevingsvisie en het 
omgevingsplan gelden ruime overgangsperioden. Het instellen 
van een gemeentelijke adviescommissie conform artikel 17.9 
van de omgevingswet moet echter voor 1 januari 2022 geregeld 
zijn, omdat de wettelijke grondslagen voor de welstandscom-
missie en monumentencommissie vervallen.

Begin 2020 verscheen deel 1 van de handreiking voor het 
adviesstelsel onder de Omgevingswet, opgesteld door 
de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de VNG. Het Gelders 
Genootschap heeft daar actief aan mogen bijdragen. In het 
najaar heeft de VNG een modelverordening opgesteld die als 
basis dient voor de lokale besluitvorming. Een compacte en 
heldere verordening die gemeenten helpt bij het maken van 
samenhangende keuzes en te komen tot vaststelling van de 
gemeentelijke adviescommissie.

Eind 2020 zijn wij gestart met ambtelijk overleg met de indi-
viduelen adviesgemeenten over de wensen en ideeën die 
leven m.b.t. de toekomstige gemeentelijke adviescommissie. 
Namens het Gelders Genootschap namen de leden van de 
kerngroep ‘Kwaliteitsborging & Omgevingswet’ deel aan het 
overleg, soms ook de adviseur erfgoed of ruimtelijke kwaliteit.
In gesprek met de contactpersonen en beleidsmedewerkers 
welstand en erfgoed, de projectleider Omgevingswet en soms 

de vertegenwoordiger van de omgevingsdienst, zijn opvattingen 
geïnventariseerd en afspraken gemaakt over het mogelijk te 
volgen traject. De GG-routekaart kwam bij de online gesprekken 
met gemeenten goed van pas. De routekaart laat op eenvoudige 
wijze de twee mogelijke trajecten zien (actualiseren of herijken) 
en aandachtspunten die daarbij meegenomen worden.
Bij het schrijven van dit verslag staat de score van gesprekken 
met gemeenten op 85%. Het merendeel van de gemeenten kiest 
ambtelijk voor een consoliderende strategie, d.w.z. voortzetting 
van de huidige commissiestructuur en adviestaken. Als redenen 
voor deze keuze worden vaak genoemd: de tevredenheid over 
het functioneren van de huidige commissie, de beleidsneutrale 
koers van de gemeente, het ontbreken van een omgevings-
plan en de beperkte tijd die resteert tot aan behandeling in de 
gemeenteraad. Daarbij kan op termijn de werkwijze natuurlijk 
worden doorontwikkeld.

Meerdere gemeenten hebben het Gelders Genootschap om 
ondersteuning gevraagd, bijvoorbeeld bij de lokale invulling van 
de algemene modelverordening, bij het actualiseren van de erf-
goedverordening en het welstandsbeleid of voor de begeleiding 
van het traject, zoals in de gemeente Nijkerk. 
Als eerste gemeente in Gelderland heeft de gemeente Apeldoorn 
de nieuwe gemeentelijke adviescommissie benoemd. Na eva-
luatie van de bestaande opzet en werkwijze en interactieve 
workshops is gekozen voor een nieuwe structuur, toevoeging 
van de expertise leefbaarheid in de commissie en het herijken 
van de (beleids)ambities. Voor enkele kleine bouwwerken is de 
vergunningverlening versoepeld, daarentegen zijn er prominente 
gebieden aangewezen, waar gestreefd wordt naar een hoge 
ruimtelijke kwaliteit en een vroegtijdige inbreng van ruimtelijke 
kwaliteit bij beoordeling van initiatieven.

Gemeentelijke 
adviescommissie

Adviesstelsel
Publieke kwaliteit

Keuzes / 
Overwegingen
tijd besluitvorming

traject Omgevingswet
minimale acties VNG & erfgoed

input Omgevingsvisie
ambities

herijken
ca. 10 maanden

actualiseren
ca. 4 maanden

Evaluatie
huidig adviesstelsel

verworvenheden advisering
input Gemeenten / Commisies / 

Omgevingsdienst

Opties adviesstelsel
modellen

aanpak erfgoed
voor- / nadelen

Vaststelling 
gemeenteraad

Adviesstelsel 
Omgevingswet

Input
visie op kwaliteitssturing

Omgevingsvisie / Omgevingsplan
AMvB’s

ambities relevante beleidsvelden
organisatie / cultuur / werkwijze /

belang RK/CH etc.
integraliteit (duurzaamheid / 

gezondheid / veiligheid)

Werkprocessen
gedifferentieerde aanpak

Omgevingstafel
meerwaarde processen

vergunningverlening

Beoordelingskader
Omgevingsplan van 

rechtswege (bruidsschat)

Beoordelingskader
Omgevingsplan nieuwe stijl

Verordening / 
Reglement 
(maatwerk)

keuzes verordening / reglement

Model instellingsbesluit 
en/of erfgoedverordening

Voordracht door 
Gelders Genootschap

Werkprocessen
update

verbeteren
Omgevingstafel

vergunningverlening

A B C

simpele 
update

uitgebreide 
update + lokale 
vertaling VNG 

model

Aanpassen 
erfgoed-

verordening

Verordening / 
reglement 

Omgevingswet

taken
werkwijze

samenstelling

adviesdiensten
Gelders Genootschap

Input
Omgevingsvisie

Omgevingsplan nieuwe stijl
Werkprocessen cf. Omgevingswet

taken
samenstelling

werkwijze

wel of niet herijken?

A B

Routekaart
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3.2 Aan tafel
Gelderse tafels, buurttafels, energietafels, ruimtetafels, onli-
ne tafels. Overlegtafels zijn populairder dan ooit en sym-
boliseren de toenemende dialoogcultuur. In het afgelopen 
jaar hebben gemeenten geëxperimenteerd met twee nieuwe 
tafels, de intaketafel en omgevingstafel. 
Met de Omgevingstafel heeft de VNG een overlegmethode 
ontwikkeld om zo vroeg mogelijk met initiatiefnemers en alle 
relevante (overheids)partijen overleg te voeren over com-
plexe initiatieven. Het hoofddoel is om samen het initiatief 
mogelijk te maken binnen de gestelde randvoorwaarden. 
Wij zien dat gemeenten hun eigen invulling geven aan 
de tafels, waarbij aansluiting wordt gezocht op bestaan-
de ambtelijke overlegstructuren of eigen keuzes worden 
gemaakt. Met stroomschema’s en proceswijzers wordt de 
afhandeling van ruimtelijke initiatieven inzichtelijk gemaakt. 
Zo heeft de gemeente Gennep naast de omgevingstafel een 
strategische kamer waar een Go or No-Go wordt gegeven 
en mogelijke meekoppelkansen worden geïnventariseerd. 
Terecht stellen sommige gemeenten voorwaarden aan de 
bijdrage die een initiatief dient te leveren aan verwezenlij-
king van de gemeentelijke ambities, zoals verwoord in de 
omgevingsvisie of andere relevante beleidsstukken. Met 
deze voorwaardelijke bijdrage van een maatschappelijke 
en ruimtelijke meerwaarde wordt concreet invulling gegeven 
aan de Ja-mits gedachte. 

Het idee dat alle betrokkenen – adviseurs, initiatiefnemer en 
belanghebbenden – tegelijkertijd aan tafel zitten bespaart 
tijd en geeft integraal duidelijkheid. Het Gelders Genoot-
schap heeft in verschillende regio’s (Noord-Veluwe, Achter-
hoek) en diverse gemeenten (waaronder Heumen, Renkum, 

Dialoog omgevingskwaliteit

Oost-Gelre) deelgenomen aan de experimenten, met wis-
selend succes. Vaak is het nog zoeken naar een goede 
afbakening van het begrip complex en naar de benodigde 
expertises aan tafel afhankelijk van de aard van het initiatief. 
Vaak zijn meerdere overlegcycli nodig en is een flexibele blik 
over de grenzen van de eigen beleidsvelden heen gewenst. 
De omgevingstafel, waar de hoe-vraag aan de orde is, vraagt 
ook ontwerpend inzicht om de ruimtelijk vertaling van een 
initiatief te kunnen beoordelen en van mogelijke oplossings-
richtingen te voorzien.
De onder het Gelders Genootschap ressorterende kwali-
teitscommissies zijn graag bereid aan te schuiven aan de 
tafel om aan de voorkant van het proces kwaliteitsinput te 
leveren, in plaats van achteraf aan de kant te staan. Hoewel er 
nog meer ervaring moet worden opgedaan met de inrichting 
en werkwijze van de tafels, voorziet het in een belangrijke 
behoefte aan dialoog over ruimtelijke initiatieven.

Een groene Omgevingstafel (foto Henry Allen) 
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3.3  De Omgeving van het Monument 
in de Omgevingswet

Het is voor erfgoedzorgers zo’n heerlijk nieuw onderdeel 
van de Omgevingswet - en dat is begrijpelijk gezien de korte 
samenvatting die ze ervan geven: het heet dan al gauw ‘de 
bescherming van de omgeving van het monument’. Maar wat 
is die omgeving? Hoe ver reikt ze? Betreft dit dan ook een 
nieuw pand in contrasterende stijl of storend straatmeubilair?

Gelders Genootschap werkt in opdracht van de RCE samen 
met Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Mooi-Noord-Holland, 
gemeente Leiden, Hoorn en Rheden om antwoorden op 
deze vragen te vinden. Het doel is om uiteindelijk tot een 
handreiking te komen waarmee gemeenten praktisch aan de 
slag kunnen met de omgeving van het monument. 

Dit gaat in drie stappen. Eerst wordt het bestaande instru-
mentarium aan de hand van een aantal cases onder de loep 
genomen. In de praktijk zijn er al veel mogelijkheden om de 
kwaliteiten van de omgeving van een monument te borgen: 
welstandszorg, het beschermde gezicht met beschermende 
bestemmingsplannen, dubbelbestemming, redengevende 
beschrijvingen. Hoe gaat het nu eigenlijk? Welke lessen zijn 
daaruit te leren?
Deze eerste fase is inmiddels afgerond. De eerste resultaten 
duiden erop dat er veel materiaal voor handen is: waarde-
stellingen, welstandsnota’s, bestemmingsplannen, beeld-
kwaliteitsplannen. Die schuren tegen het onderwerp aan, 
maar geven lang niet altijd uitsluitsel. Ze zijn immers voor een 
ander doel gemaakt. Er komt dus veel interpretatie aan te pas. 
Een tweede uitkomst is dat er naast gericht beleid met heldere 
keuzes, ook behoefte is aan breder palet van vakdisciplines in 

Dialoog omgevingskwaliteit

de gemeentelijke adviescommissies. Met name stedenbouw 
en landschap kunnen in deze vraagstukken een waardevolle 
bijdrage leveren. 
Hoewel de opvatting van welstandszorg in de Omgevingswet 
wordt verengd naar het uiterlijk van bouwwerken, ligt in deze 
regelgeving rondom de omgeving van het monument dus een 
mogelijkheid om nog altijd te kunnen sturen op omgevings-
karakteristieken en ruimtelijke samenhang. 

Op het moment werken de partners aan fase 2. Hierbij wordt 
een aantal van deze cases uitgediept met de intenties, uit-
gangspunten en regels van de Omgevingswet. Concreet 
wordt natuurlijk in de eerste plaats gezocht naar de moge-
lijkheden om de omgeving van het monument een plaats te 
geven in Omgevingsvisie en Omgevingsplan en hoe verschil-
lende regels onderling kunnen worden afgestemd. Vervol-
gens is er aandacht voor het planproces: hoe richten we dat in 
voor activiteiten binnen de omgeving van het monument voor 
initiatiefnemers, ontwerpers, ambtenaren en gemeentelijke 
adviescommissies?

Stap 3, de presentatie van de resultaten in een aantrekkelijke 
en leesbare handleiding, zal in de tweede helft van 2021 
worden gezet.

Kenaupark, Haarlem
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4.1 RESSEN vorderen
Afgelopen jaar hebben de zes Gelderse RES-regio’s hard 
gewerkt aan een concept-RES om vervolgens dit uit te werken 
in de RES 1.0 die op 1 juli 2021 ingediend moet worden na 
besluitvorming door gemeenteraden, Waterschappen en de 
provincie Gelderland.
Het Gelders Genootschap is als stakeholder bij alle zes de 
Gelderse RESSEN betrokken. In een Regionale Energiestra-
tegie (RES) beschrijft elke energieregio waar, hoe en hoeveel 
grootschalige duurzame elektriciteit op land (windturbines en 
zonnevelden) opgewekt kan worden gedurende de periode tot 
2030. Deze opgave zal een grote ruimtelijke impact hebben 
op ons landschap en onze leefomgeving.

De RESSEN vorderen gestaag, maar is er wel voldoende 
aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en wordt deze ook geborgd 
in de RES 1.0? In de ruimteateliers pleit het Gelders Genoot-
schap ervoor, dat elke ingreep in het landschap gepaard moet 
gaan met ruimtelijke kwaliteiten. Ruimtelijke kwaliteit speelt 
zich op verschillende schaalniveaus af. Rekening houdend met 
ruimtelijke kwaliteit zullen op regionaal niveau keuzes worden 
gemaakt op basis van de onderliggende landschapsstructu-
ren, de verschillende landschapstypes en de cultuurhistori-
sche waarden. Ook de waardering van het huidige landschap 
speelt een rol. Sommige gebieden wil je vanuit ruimtelijke 
kwaliteit ontzien. Voor de rest geldt: hoe gevoeliger de locatie, 
hoe meer kwaliteitsbijdragen verwacht mogen worden. 

Windparken en zonnevelden hebben ieder een eigen aan-
pak. De voorgestelde windturbines in de RESSEN passen 
op de regionale kaart bij snelwegen, bedrijventerreinen etc. 
Op papier lijkt er draagvlak of enige acceptatie te zijn, ook 
omdat men ruimtelijke kwaliteitsbijdragen in het vooruitzicht 
stelt nabij de windparken. 
Vaak ontbreekt het aan een realistisch 3D beeld om te kun-
nen zien wat de werkelijke impact is. Gelderland heeft vele 
prachtige kleinschalige landschappen. Door de steeds groter 
wordende windturbines, wordt ook het beïnvloedingsgebied 
van de landschapsoverstijgende windturbines groter en daar-
mee groeit de ‘landschapspijn’ vanuit kwetsbare gebieden. 
Ruimtelijke kwaliteitsbijdragen kunnen worden ingezet om de 
‘landschapspijn’ te verzachten en zo iets terug te doen voor 
het landschap.
Zonnevelden kunnen landschappelijk goed worden inge-
past, mits men rekening houdt met het laadvermogen van het 
landschapstype. De uitwerking is aan de gemeenten, maar 
in de RES 1.0 kunnen algemene kwaliteitscriteria benoemd 
worden, zoals de eis van een goede landschappelijke inpas-
sing beoordeeld door een onafhankelijke deskundige en een 
kwaliteitsbijdrage van minimaal 10% van het plangebied aan 
landschapsversterkende elementen die behouden blijven na 
ontmanteling van het zonnepark.

4.2 Zonnevelden in zwang
Het afgelopen jaar zijn zonnevelden in zwang gekomen. Immers, 
steeds meer zonnevelden worden in het landschap ontwikkeld. 
Het Gelders Genootschap adviseert de gemeenten hierbij 
voor een goede landschappelijke inpassing met voldoende 
ruimtelijke kwaliteiten. Bij voorkeur gebeurt dit in een zo vroeg 
mogelijk stadium en tegelijk met het participatieproces.

Zonnevelden zijn in principe goed landschappelijk in te pas-
sen. Veel gemeenten hebben hiervoor al beleid opgesteld. 
Hierin is uiteengezet waar zonnevelden wel of niet mogelijk 
zijn in het landschap en, zo ja, onder welke voorwaarden.
In de gemeente Berkelland wordt bijvoorbeeld onder een 
‘landschappelijke inpassing’ een zodanige vormgeving 
en inpassing verstaan dat deze optimaal is afgestemd op 
bestaande dan nog te ontwikkelen ruimtelijke, natuurlijke en 
cultuurhistorische landschapskwaliteiten. Een andere voor-
waarde is dat minimaal 10% van het plangebied (en 15% in 

Windmolens langs de Betuwelijn

Zonnepanelen in het landschap

Atelieroverleg RESSEN
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Gelderse Ontwikkelingszones) uit blijvende natuur bestaat. 
Wij zijn hier zeer positief over en vinden dat een dergelijke 
randvoorwaarde eigenlijk in alle gemeentelijke beleidskaders 
zou moeten zitten. Immers, het is onwenselijk dat duurza-
me landschapselementen zoals struweelhagen, houtwallen 
en natuurlijke oevers, die ingezet worden voor een goede 
landschappelijke inpassing van een zonneveld, na ontman-
teling van het zonnepark weer moeten verdwijnen. Verder 
is het wenselijk dat het gemeentelijk zonnebeleid ook iets 
zegt over het laadvermogen van het landschap. Voorkomen 
moet worden dat zonnevelden te dicht op elkaar liggen en 
samenklonteren tot één grote blauwe zee van zonnepanelen 
in het landschap.

Het ontwikkelen van zonnevelden, dat een zekere stedelijke 
uitstraling heeft, wordt lang niet altijd enthousiast ontvangen 
door de omwonenden. Een goede ruimtelijke vertaling van 
de wensen van de bewoners is belangrijk naast een goede 
landschappelijke inpassing met natuur- en landschapsver-
sterkende elementen die aansluiten bij de kernkwaliteiten 
van het landschap. 
In het algemeen pleiten wij ervoor om bij elke grootschalige 
energieopwekking zoals zonnevelden (maar ook windparken) 
iets terug te geven aan het landschap mede om op deze wijze 
de acceptatie te vergroten. 

4.3  Achterhoekse lessen 
Wederopbouw

In 2020 werd bekend dat ‘Een nieuwe tijd! Wederopbouw 
in de Achterhoek’ onderdeel is van de Erfgoed Deal, een 
samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, gemeen-
ten, provincies en maatschappelijke organisaties actief in de 
ruimtelijke ordening en erfgoedzorg. Een nieuwe tijd! past 
binnen de Erfgoed Deal, omdat het een goed voorbeeld is 
van hoe een participatieproces erfgoedinclusief gemaakt kan 
worden en wat de meerwaarde hiervan is voor het beoogde 
resultaat: burgers meer en beter betrekken bij fysieke en 
maatschappelijke ingrepen in hun leefomgeving door de inzet 
van erfgoed. 

Binnen het project werken elf gemeenten in de Achterhoek 
samen om het erfgoed uit de wederopbouwperiode onder 
de aandacht te brengen en toekomstbestendig te maken. 
De wederopbouwwijken hebben speciale aandacht, omdat 
hier de grootste opgaven liggen. Deze wijken zijn na ruim 
zestig jaar toe aan renovatie. De innovatieve aanpak van de 
wederopbouwperiode geeft niet alleen uitdagingen maar 
ook inspiratie. Deze aanpak kan nu ook worden ingezet bij 
opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie.

In 2020 heeft het Gelders Genootschap volop aandacht 
geschonken aan de bijzondere wederopbouwperiode door 
samen met de inwoners van de Achterhoek ‘Ruwe diaman-
ten’ te kiezen. De verhalen achter deze bijzondere panden 
en tijd zijn opgeschreven en door Annegreet van Bergen 
samengebracht in het boek ‘Noo kriege wi-j ’t baeter’. Tijdens 
een mooie bijeenkomst in de Koppelkerk in Bredevoort is 
het boek gepresenteerd aan dertig personen die in de kerk 

Uitreiking Ruwe Diamant

Magazine en Wederopbouw

aanwezig mochten zijn en vele andere geïnteresseerden die 
meekeken via de livestream. 
Daarnaast hebben wij met de woningbouwcorporaties het 
magazine ‘Lessen uit de wederopbouw’ gemaakt. Corpora-
ties vertellen in dit magazine hoe zij omgaan met hun bezit uit 
de jaren ’50 en ’60. Vele bijzondere projecten bieden volop 
inspiratie: van participatie tot circulair bouwen.

In 2020 is ook de basis gelegd voor de laatste twee deelpro-
jecten van Een nieuwe tijd! waarbij we ook daadwerkelijk de 
wijk in gaan. Samen met bewoners, gemeente Doetinchem 
en woningbouwcorporatie Sité maken we een ontwerp voor 
een wederopbouwwijk in het project ‘Groen in de wijk’ om 
te werken aan waterberging en hittestress tegen te gaan. 
Tot slot hebben we in 2020 een SRV-Wagen aangekocht 
waarmee we de wederopbouwwijken van de Achterhoek in 
gaan. Bij de wagen gaan inwoners, corporaties en gemeen-
ten met elkaar in gesprek over de toekomst van de wijken. 
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4.4 Grootschalige woningbouw
Losse initiatieven voor woningbouw
Het Gelders Genootschap had bij de stedenbouwkundige 
advisering in de Gelderse en Noord Limburgse ledenge-
meenten in 2020 te maken met veel kleine initiatieven voor 
woningbouw. Nadat tijdens de vorige crises de woningbouw 
op een laag pitje was gezet, mede ingegeven door krimps-
cenario’s, waait er nu een heel andere wind. 

Elk initiatief wordt met open armen ontvangen, maar we zien 
daarbij dat de optelsom van losse initiatieven niet altijd zorgt 
voor een optimale ruimtelijke ontwikkeling. Vooral kleinere 
initiatieven in de bestaande gebouwde omgeving raken aan 
de bestaande ruimtelijke kwaliteit en vragen veel aandacht. 
Verdichting van bebouwing gaat vrijwel altijd ten koste van 
groen, dat van waarde is voor de bestaande woonkwaliteit, 
klimaatbestendigheid en biodiversiteit. Als er sprake is van 
appartementen komen daar parkeerplaatsen en bergingen 
bij, waarvoor nog meer groen wordt opgeofferd. Vooral het 
bouwen in de tweede lijn, achter bestaande bebouwing, 
tast vaak de ruimtelijke kwaliteit aan en levert geen prettige 
woonsituaties op. Maar ook het opvullen van een plek in een 
bebouwingslint kan ten koste gaan van groene kwaliteit, die 
in de dorpen vooral te vinden is op privéterrein. 

Omdat op termijn in veel dorpen krimp toch weer aan de 
orde zal zijn, is het belangrijk te investeren in de kwaliteit van 
bestaande woonbuurten. Dit kan door verdere verstening 
tegen te gaan en in te zetten op vergroening. Daarom zou het 
beter zijn ons te focussen op initiatieven, die een ruimtelijk 
knelpunt oplossen, die zorgen dat een karakteristiek gebouw 
behouden kan blijven of die duidelijk kwaliteit toevoegen. Dit 
vraagt wel een meer sturende houding van gemeenten bij-
voorbeeld door periodiek een selectie te maken van wense-
lijke initiatieven, waar energie wordt ingestoken. Het Gelders 
Genootschap kan de gemeenten helpen bij de selectie van 
kansrijke initiatieven.

Woningbouw als motor voor ontwikkeling  
stads- en dorpscentra
In de dorps- en stadscentra komen veel ontwikkelingen 
samen. Leegstand van winkel- en bedrijfsruimte, maar tege-
lijkertijd ook de wens om deze gebieden aantrekkelijker te 
maken voor wonen en recreëren. De parkeerproblematiek is 
een terugkerend vraagstuk. Parkeren soupeert veel ruimte 
op en doet afbreuk aan de attractiviteit. Een aantrekkelijk 
centrum met een historische identiteit draagt bij aan het 
gemeenschapsgevoel en daarom pakken veel gemeenten 
hier de regie. 
In 2020 hebben we onder andere gewerkt aan de centra 
van Ermelo, Druten, Gennep, Mook & Middelaar en Wijchen. 
In het kader van het project Hart van Gennep werken we 
aan een beeldwijzer en een kansenboek, om particulieren 
te stimuleren plannen te ontwikkelen die de kenmerken van 
dit oude vestingstadje versterken. 

In het Hart van Mook is een complex met o.a. zorgwonen gere-
aliseerd en is een gebouw met appartementen in aanbouw 
op een beeldbepalende hoek van het Raadhuisplein. Het 
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Gelders Genootschap heeft de gemeente hierbij steden-
bouwkundig ondersteund. Voor de gemeente Druten heb-
ben wij de ambitie voor de ruimtelijke kwaliteit geformuleerd 
voor de entree naar het centrum vanaf de Van Heemstraweg. 
Vervolgens hebben we de gemeente ondersteund bij het 
formeren van een ruimtelijk kwaliteitsteam, dat de uitwerking 
door een marktpartij begeleidt. 

In Wijchen is het Gelders Genootschap al wat langer betrok-
ken bij het project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’. Hier 
heeft de gemeente via een tender integrale gebiedsontwik-
keling in de markt gezet. Een leegstaand gemeentehuis en 
terreinen, die nu vooral voor parkeren worden gebruikt, zijn 
ingezet voor waardecreatie. Dit leverde enkele fraaie aan-
biedingen op. Het geselecteerde plan wordt nu uitgewerkt, 
onder begeleiding van een kwaliteitsteam. Ongeveer 155 
woningen voor verschillende doelgroepen worden toege-
voegd en er ontstaan pleintjes en plekken met veel verblijfs- 
en belevingswaarde.

Beeldwijzer Hart van Gennep
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4.5 Visie voor religieus erfgoed
In het afgelopen jaar heeft het onderwerp religieus erfgoed veel 
aandacht gekregen. Het aantal vrijkomende kerkgebouwen 
neemt enorm toe. Steeds vaker wordt het Gelders Genoot-
schap betrokken bij initiatieven voor neven- of herbestemming 
en verduurzaming van deze vaak beeldbepalende gebouwen. 
Een groot deel van de kerkgebouwen heeft tevens een status 
als beschermd monument. Vanuit het Samenwerkingsverband 
Cultuurhistorie Gelderland hebben we samen met de Leef-
baarheidsalliantie Gelderland enkele online bijeenkomsten 
georganiseerd voor stakeholders en gemeenteambtenaren. 
Tijdens deze bijeenkomsten hebben we aandacht gevraagd 
voor het uitvoeren van een kerkenvisie. Gemeenten konden 
hiervoor een decentralisatie-uitkering aanvragen.
In coproductie met de wethouder van Maasdriel is een filmpje 
gemaakt waarin zij andere gemeenten opriep om ook aan de 
slag te gaan met een kerkenvisie. Dit heeft uiteindelijk gere-
sulteerd in totaal 36 gemeenten in Gelderland die aan de slag 
gaan met het opstellen van een kerkenvisie. Hiermee kan een 
gemeente inhoud geven aan het stimuleren van een zorgvuldig 
proces rondom de transitie van het religieus erfgoed.
In opdracht van de provincie Gelderland heeft het Gelders 
Genootschap daarnaast bouwstenen aangeleverd voor een 
provinciale kerkenvisie. Het adviesrapport geeft input voor de 
provincie Gelderland om een eigen kerkenvisie op te stellen. 
Tot slot zijn we in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed bezig met het opstellen van een waarderingskader 
voor interieurs van kerkgebouwen. Binnen het proces van 
transitie worden we immers gedwongen om na te denken over 
de omgang met (monumentale) kerkinterieurs.

Transities met kwaliteit

Bizar Bazar, Arnhem

Kerk Megchelen

Pauluskerk, Oegstgeest
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5.1 Commissies

COMMISSIE ACHTERHOEK
Voorzitter
de heer S. van Elk (vervanger)
Architect
de heer A. Hans Arch. AvB
Stedenbouwkundige
de heer ing. P. Staats
Adviseur omgevingskwaliteit
de heer J.N. Pietersma M. Arch.
mevrouw N. Huibrechtse Arch. AvB
mevrouw L.M.F. Jacobs M. Arch
Adviseur duurzaamheid (op afroep)
mevrouw ir. M. Huiskamp-Langendijk

COMMISSIE APELDOORN
Voorzitter
de heer N.E. Joosten bc.
Adviseur omgevingskwaliteit
de heer ir. G.J. Jonkhout
Stedenbouwkundige
de heer J.A. Westrik
Landschapsarchitect
mevrouw ir. S. Schuit
Adviseur erfgoed
de heer ir. M.A. van Bleek
Monumentendeskundige
mevrouw M.A.C. Polman
Adviseur duurzaamheid
mevrouw ir. M. Huiskamp-Langendijk
Burgerleden
de heer H. Wesselink
mevrouw L.C. te Wierike-van Klaveren

COMMISSIE ARNHEM-NIJMEGEN
Voorzitter
de heer H.J.C. Vreeswijk
Architect
de heer ir. J.B. van der Meer
Stedenbouwkundige
de heer ing. P. Staats
Adviseur omgevingskwaliteit
de heer ir. L.P.M. Reijmer
de heer J.N. Pietersma Arch. AvB
mevrouw ir. W. Broer
Adviseur duurzaamheid (op afroep)
de heer A. Sjauw En Wa-Windhorst MSc

GEMEENTE BUREN 
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
de heer ir. V.H. Ackerman
Adviseur cultuurhistorie
de heer ir. M.A. van Bleek
Landschapsarchitect
mevrouw ir. M.G.F.M. Wolak
Monumentendeskundige
de heer J. Raes

COMMISSIE ERMELO
Voorzitter
de heer B. Statema
Landschapsarchitect
mevrouw ir. S. Schuit
Adviseur omgevingskwaliteit
de heer ir. G.J. Jonkhout
Adviseur erfgoed
mevrouw drs. J.E. Scholtz
Burgerleden
de heer J. de Lange
de heer R. van de Water

COMMISSIE HARDERWIJK
Adviseur omgevingskwaliteit
de heer ir. G.J. Jonkhout
Adviseur erfgoed
mevrouw drs. J.E. Scholtz
Burgerleden
mevrouw J. den Hartog
mevrouw D. van Liempt

COMMISSIE LIMBURGS KWALITEITSMENU
Voorzitter/adviseur omgevingskwaliteit
de heer ir. J. Boros
Landschapsarchitect
mevrouw ir. A.G.S.M. Kho
Adviseur erfgoed
de heer W. Weijkamp MA
Kwaliteitsdeskundige
de heer J.L.M. Wijnhoven
Deskundige financiën
de heer J. Schormans

COMMISSIE LINGEWAARD
Voorzitter
de heer drs. B. Verfürden
Architect
de heer ir. J. B. van der Meer
Stedenbouwkundige
de heer ing. P. Staats
Adviseur omgevingskwaliteit
mevrouw ir. W. Broer
Adviseur erfgoed
de heer ir. M.A. van Bleek
Adviseur duurzaamheid (op afroep)
de heer A. Sjauw En Wa-Windhorst Msc.
Lokale deskundige erfgoed/landschap
de heer drs. F. van Hemmen
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COMMISSIE NIJKERK
Voorzitter
de heer J. van den Brink
Adviseur omgevingskwaliteit
de heer ir. L.P.M. Reijmer
Adviseur erfgoed
de heer ir. M.A. van Bleek
Burgerleden monumenten
de heer G. van de Veen
de heer H. Korthorst 
de heer J.P. Nobel

GEMEENTE LOCHEM
Stadsbouwmeester
de heer J.N. Pietersma Arch. AvB
Adviseur erfgoed
mevrouw ing. B.T. Overbeek
Burgerlid
mevrouw C. van Wijhe

COMMISSIE NOORD-LIMBURG
Voorzitter
de heer H.J.C. Vreeswijk
Architect
de heer A. Vermeulen
Landschapsarchitect
mevrouw ir. A. Kho
Adviseur omgevingskwaliteit
de heer ir. J. Boros
Adviseur erfgoed
de heer W. Weijkamp MA

COMMISSIE OVERBETUWE
Voorzitter
de heer H.J.C. Vreeswijk
Architect
de heer A. Hans Arch. AvB
Adviseur omgevingskwaliteit
mevrouw ir. W. Broer
Adviseur erfgoed
de heer W. Weijkamp MA
Burgerleden welstand
mevrouw R. Nijssen
de heer P. van Ark
Burgerleden monumenten
de heer F. Coenders
de heer J. Zwartkruis

GEMEENTE RENKUM
Voorzitter
de heer H.J.C. Vreeswijk
Architect
de heer ir. J.B. van der Meer
Stedenbouwkundige
de heer ing. P. Staats
Adviseur omgevingskwaliteit
de heer ir. L.P.M. Reijmer

Adviseur cultuurhistorie
mevrouw drs. J.E. Scholtz
de heer drs. R.J.A. Crols
Adviseur landschap
mevrouw C. Steentjes
Adviseur duurzaamheid (op afroep)
de heer A. Sjauw En Wa-Windhorst Msc.
Burgerlid
mevrouw A. Gerritsen

COMMISSIE RIVIERENLAND
Voorzitter
de heer S. van Elk
Architect
de heer ir. J. van Dijk
Landschapsarchitect
mevrouw ir. J.M. Heetman
Adviseur omgevingskwaliteit
de heer ir. V.H. Ackerman
mevrouw ir. M.F.J. Steins-van den Berg
Adviseur duurzaamheid (op afroep)
de heer A. Sjauw En Wa-Windhorst Msc

COMMISSIE VELUWE
Voorzitter
de heer B. Statema
Architect
de heer ing. P. van Aarsen Arch. AvB
Landschapsarchitect
mevrouw ir. S. Schuit
Adviseur omgevingskwaliteit
de heer J.N. Pietersma Arch. AvB
de heer ir. L.P.M. Reijmer
Adviseur duurzaamheid (op afroep)
mevrouw ir. M. Huiskamp-Langendijk

COMMISSIE WAGENINGEN
Voorzitter/architect
de heer ir. S.G. van Mierlo
Secretaris
mevrouw L.M.F. Jacobs M. Arch AvB
Architect
de heer M. Willems
Architectuur-/bouwhistorie
mevrouw I. Dekker
Landschapsarchitect
dhr. R. Aben
Stedenbouwkundige/Planoloog
mevrouw J. Doornbos
Restauratiearchitect
de heer ir. V. de Maret Tak

COMMISSIE WIJCHEN
Dorpsbouwmeester
de heer ir. L.P.M. Reijmer
Adviseur erfgoed
de heer W. Weijkamp MA
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5.2 Kwaliteitsteams en maatwerk
We zien de laatste jaren een toename in deelname van onze 
adviseurs (omgevingskwaliteit en cultuurhistorie) aan kwa-
liteitsteams of Q-teams. Dit zijn teams die specifiek voor de 
kwaliteitsbegeleiding van één bepaald gebied of van één 
project worden ingesteld. In de meeste gevallen worden 
de adviseurs in een kwaliteitsteam afgevaardigd vanuit de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Anders dan onze reguliere commissies is bij de kwaliteits-
teams minder sprake van normerend adviseren op grond van 
gemeentelijke kaders, maar gaat het veel meer om maatwerk 
voor een specifieke locatie en vanuit specifieke accenten. 
Deze manier van adviseren sluit goed aan bij de principes van 
de Omgevingswet, waarbij op voorhand minder vast ligt en er 
primair wordt gekeken naar de ruimte voor initiatiefnemers. 
Naar verwachting zal de trend van gebieds- en objectgerichte 
kwaliteitsteams dan ook verder doorzetten.

Eind 2020 hadden diverse medewerkers zitting in een 
kwaliteitsteam:

GEMEENTE APELDOORN
Kwaliteitsteam Paleis het Loo
ir. M.A. van Bleek
ir. G.J. Jonkhout

GEMEENTE CULEMBORG
Kwaliteitsteams Parijsch, Sprokkelenburg, 
Spoorzone West, Ontwikkeling Watertoren
ir. M.F.J. Steins-van den Berg

GEMEENTE DRUTEN
Ruimtelijk Kwaliteitsteam ‘Tussen Heuvel en
 Van Heemstraweg’ (gebiedsontwikkeling centrum)
ir. J. Wabeke (secretaris)
ir. L.P.M. Reijmer

GEMEENTE ERMELO
Kwaliteitsteam herbestemming De Hooge Riet
(begeleiding uitwerking ontwerp herontwikkeling 
sanatorium, Rijksmonument)
ir. G.J. Jonkhout
ir. M.A. van Bleek, 
drs. J.E. Scholtz
ir. J. Wabeke

GEMEENTE LOCHEM
Kwaliteitsteam De Clouse*
J.N. Pietersma arch. AvB, stadsbouwmeester

GEMEENTE LOCHEM
Kwaliteitsteam N346 Schakel Achterhoek-A1
J.N. Pietersma arch. AvB, stadsbouwmeester 
ir. J. Wabeke

GEMEENTE MOOK & MIDDELAAR-CUIJK
Q-team aanbesteding fietsbrug over de Maas 
(begeleiding uitwerking en realisatie 
aanbiedingsontwerp)
ir. J. Wabeke

GEMEENTE NIJMEGEN
Ruimtelijke Kwaliteitsteams Waalsprong 
en Spoorzone
drs. M.J.S. Bogie (secretaris)

GEMEENTE NIJMEGEN-WIJCHEN
Architectuur Begeleiding Commissie 
(ABC) Bijsterhuizen
ir. L.P.M. Reijmer

GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK
Kwaliteitsteam Rivierduinen Silvolde
N. Huijbrechtse M. Arch.

GEMEENTE OVERBETUWE
Kwaliteitsteam GEM Westeraam*
ir. W. Broer

RIJKSWATERSTAAT/GEMEENTEN
DUIVEN-LINGEWAARD-OVERBETUWE-
ZEVENAAR-MONTFERLAND
CRK ViA15 Q-team ViA15 
(begeleiding uitwerking aanbiedingsontwerp)
ir. W. Broer
ir. J. Wabeke (secretaris)

Betonbak onder ‘t voorplein - de Basse Cour, Paleis het Loo

Wanden en dak op de ondergrondse uitbreiding zijn geplaatst

*  Q-Teams vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.  
Aan deze Q-teams nemen ook externe kandidaten deel. Collega’s van Gelders 
Genootschap maken deel uit van een Q-team vanuit de CRK of op eigen titel.
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Commissievergadering in Burgerzaal, Zutphen

Planopverleg op locatie, Oosterbeek 

GEMEENTE ROZENDAAL
Kwaliteitsteam De Del*
J.N. Pietersma arch. AvB

GEMEENTE WIJCHEN
Toetsingscommissie ‘Tussen Kasteel en Wijchens 
Meer’ (gebiedsontwikkeling centrum)
ir. J. Wabeke (secretaris)
ir. L.P.M. Reijmer

GEMEENTE ZALTBOMMEL
Ruimtelijk Kwaliteitsteam Buitenstad
(begeleiding stedenbouwkundig plan transformatie
bedrijventerrein naar wonen)
ir. J. Wabeke
ir. M.F.J. Steins-van den Berg

GEMEENTE ZUTPHEN 
Kwaliteitsteam Noorderhaven
J.N. Pietersma arch. AvB

Kwaliteitsteam Leesten Oost
L.M.F. Jacobs M. Arch.

PROVINCIE GELDERLAND
Ruimtelijk Kwaliteitsteam Schakel Achterhoek-A1
(rondweg Lochem Noord)
ir. J. Wabeke (secretaris)
J.N. Pietersma arch. AvB

WATERSCHAP LIMBURG
Q-team Lob van Gennep, (waterveiligheid 
noordelijke Maasvallei)
ir. J. Wabeke

PROVINCIE GELDERLAND
Beoordelingscommissie Beeldende Kunst 
Nettelhorsterweg
(selectie beeldende kunsttoevoeging
aan provinciale weg)
ir. J. Wabeke

5.3  Planoverleg Cultuurhistorie 
Gelderland

Het Planoverleg Cultuurhistorie Gelderland geeft alle rele-
vante partijen bij planvorming en planontwikkeling in de cul-
tuurhistorie de mogelijkheid voor overleg, afstemming en 
uitwisseling. Het planoverleg biedt gemeenten en initiatief-
nemers de gelegenheid om in een vroegtijdig stadium met 
adviseurs te overleggen over voornemens met betrekking tot 
rijksmonumenten en cultuurhistorisch waardevolle gebieden. 
Het gaan om objectgerichte en gebiedsgerichte plannen, 
maar ook om algemene beleidslijnen.
In het planoverleg ontmoeten de partijen uit het Samenwer-
kingsverband Cultuurhistorie Gelderland – Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, Provincie Gelderland, Monumenten-
wacht Gelderland en het Gelders Genootschap – elkaar 
iedere twee weken. De te bespreken plannen worden door 

gemeenten geagendeerd of ter afstemming door de advi-
seurs op de agenda gezet.

Tijdens de overleggen komt een breed scala aan ontwikke-
lingen aan en rondom rijksmonumenten in Gelderland aan 
de orde. In 2020 lag de focus op herbestemming van kerken, 
maar ook plannen omtrent boerderijen en woonhuizen ston-
den meermalen op de agenda.
Normaal gesproken vindt het planoverleg plaats op het 
kantoor van het Gelders Genootschap. In verband met de 
coronamaatregelen heeft het planoverleg in 2020 echter 
grotendeels digitaal plaatsgevonden. Enkele plannen wer-
den, vanwege de noodzaak om aspecten in het echt te zien, 
op locatie besproken waarbij de coronarichtlijnen in acht 
werden genomen.

*  Q-Teams vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.  
Aan deze Q-teams nemen ook externe kandidaten deel. Collega’s van Gelders 
Genootschap maken deel uit van een Q-team vanuit de CRK of op eigen titel.
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6.1 Balans per 31 december 2020 (CONCEPT)

6.2 Exploitatieoverzicht over 2020 (CONCEPT)

 

 

31.12.2020 
€   

31.12.2019 
€ 

ACTIEF

Vaste activa     

Materiële vaste activa 140.176  155.183  

Financiële vaste activa 2.224.824  1.657.195  

   2.365.000  1.812.378

Vlottende activa     

Debiteuren 726.660  488.938  

Overige vorderingen en overlopende activa 508.238  397.977  

   1.234.898  886.915

Liquide middelen  1.591.203  1.637.659

   5.191.101  4.336.952

      

PASSIEF     

Eigen vermogen     

Vrije reserve 2.610.789  2.259.181  

Herwaarderingsreserve beleggingen 307.632  323.793  

Bestemmingsreserves 1.117.335  1.117.335  

   4.035.756  3.700.309

Voorzieningen  30.564  27.692

      

Kortlopende schulden     

Crediteuren 46.981  10.771  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 270.183  184.995  

Overige schulden en overlopende passiva 807.616  413.185  

  1.124.781  608.951
  5.191.101  4.336.952

2020 
€

HERZIENE 
BEGROTING 

2020 
€ 

 2019 
€

Bedrijfsopbrengsten

Contributie 717 800 735

Bouwplannen 2.195.744 1.720.000 1.941.922

Projecten 1.012.826 990.000 1.148.053

Algemene opbrengsten 706 200 446

3.209.994 2.711.000 3.091.156

Bedrijfslasten

Personeelskosten   

* Salarissen 1.838.706 1.750.000 1.720.750

* Pensioenpremies 292.802 299.000 293.496

* Sociale lasten 276.615 272.000 283.348

* Overige personeelskosten 146.630 190.000 213.280

Afschrijvingskosten 22.472 38.000 38.005

Huisvestingskosten 86.921 71.000 62.788

Administratiekosten 105.147 121.000 93.093

Commissiekosten 83.999 66.000 71.626

Algemene kosten 24.619 68.000 41.650

Bedrijfslasten 2.877.910 2.875.000 2.818.036

Bedrijfsresultaat 332.084 -164.000 273.120

    

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 120.456 12.000 18.807
Rentelasten en soortgelijke kosten -6.396 -7.000 -7.495
Resultaat voor vennootschapsbelasting 446.144 -159.000 284.432

Vennootschapsbelasting 94.536 -30.210 59.201

Resultaat na vennootschapsbelasting 351.608 -128.790 225.231

Voorstel resultaatbestemming
Toe te voegen aan vrije reserve 0 0 225.231
Toe te voegen aan bestemmingsreserve personeel 0 -128.790 0

Toe te voegen aan bestemmingsreserve huisvesting 351.608 0 0

351.608 -128.790 225.231



27
Algem

een jaarverslag 2020
Cijfers

6.3  Toelichting op de balans en het 
exploitatieoverzicht

Algemene grondslagen voor de 
opstelling van de jaarrekening
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de 
Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder 
winststreven”.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van 
resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij 
bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, 
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop 
ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 
voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 
verplichtingen die hun oorsprong vinden vòòr het einde van 
het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers zijn, waar nodig, aangepast om een 
beter vergelijk te krijgen met het huidige boekjaar.

Continuïteitsveronderstelling
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaat-
bepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling 
van de onderneming.
Door de uitbraak van het coronavirus in Nederland en de rest 
van de wereld zijn er verregaande maatregelen getroffen door 
de Nederlandse overheid om de verspreiding van het virus 
over een langere periode tegen te gaan.
In de jaren 2015 tot en met 2018 is de post “vrije reserve” 
aangevuld tot een bedrag van €2.259.181,-. Deze post is 
bedoeld voor het opvangen van “slechte tijden” zoals nu de 
coronacrisis. De post “vrije reserve” is voldoende gevuld om 
de continuïteit de vereniging op de middellange termijn te 
borgen.
Op dit moment is er geen zicht op of de Nederlandse overheid 
nog stringentere maatregelen gaat treffen en wat voor een 
impact dit zal gaan hebben op het Gelders Genootschap. Er 
is onzekerheid over wat de uiteindelijke economische impact 
van het coronavirus zal zijn.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire 
financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als 
afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. Voor 
de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt 
verwezen naar de behandeling per balanspost.

Grondslagen voor de waardering van 
activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrij-
gingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en 
indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte econo-
mische levensduur en worden berekend op basis van een vast 

percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met 
een eventuele residuwaarde. De afschrijving wordt ingaande 
het jaar van investering berekend. De afschrijvingsduur voor 
verbouwing Oranjerie is 25 jaar, voor inventaris 7 jaar, voor 
automatisering 4 jaar, voor software 5 jaar en voor laptops 
en tablets 3 jaar.

Financiële vaste activa
Beleggingen
Het vermogen is deels in effecten belegd. Deze effecten 
zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde. Van de effecten 
in portefeuille worden jaarlijkse koersverschillen verrekend 
met de herwaarderingsreserve beleggingen.

Leningen U/G
De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opge-
nomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de 
nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen.

Overige vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseer-
de kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzake-
lijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid 
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen wor-
den bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan 
het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewik-
keld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De 
omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste 
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de des-
betreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum 
af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde.

Voorzieningen voor personeelsbeloningen
De vereniging heeft een pensioenregeling middels vrijwillige 
aansluiting bij het ABP.
De Nederlandse regelingen worden gefinancierd door 
afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten verzeke-
ringsmaatschappijen, bedrijfstakpensioenfondsen en 
ondernemingspensioenfondsen. De pensioenverplichtin-
gen worden gewaardeerd volgens de “verplichting aan de 
pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt 
de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in 
de winst-en-verliesrekening verantwoord.
Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoor-
deeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van 
de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie 
op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, 
waar onder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van 
de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de vereniging 
en worden in de balans opgenomen in een voorziening.
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De waardering van de verplichting is de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af te 
wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld mate-
rieel is wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante 
waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven 
van hoogwaardige ondernemingsobligaties.
Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten las-
te respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening.
Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wan-
neer de vereniging beschikkingsmacht heeft over de pensi-
oenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekom-
stige economische voordelen die de pensioenvordering in 
zich bergt zullen toekomen aan de vereniging en wanneer de 
pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Ultimo 2020 waren er geen pensioenvorderingen. Er waren 
verder geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse 
aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten 
en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de 
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode 
waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische 
kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar 
zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de exploitatie 
gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde 
uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin 
het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 

Vennootschapsbelasting
Het Gelders Genootschap drijft al dan niet gedeeltelijk een 
onderneming of verricht een werkzaamheid waarmee in con-
currentie wordt getreden met belastingplichtige onderne-
mers. Om die reden is het Gelders Genootschap subjectief 
belastingplichtig ingevolge de Wet op de Vennootschapsbe-
lasting 1969. De belastingplichtig beperkt zicht tot de winst 
uit die onderneming of het resultaat van die concurrente 
werkzaamheid. Er geldt een algehele vrijstelling in het geval 
de belastbare winst of het belastbare resultaat in enig jaar 
minder bedraagt dan € 15.000 per of € 75.000 in een aan-
eengesloten tijdvak van 5 jaren. Over de belaste winst of het 
belastbare resultaat is 16,5% (tot € 200.000) respectievelijk 
25% (vanaf € 200.000) verschuldigd. Het Gelders Genoot-
schap is op haar eigen verzoek met ingang van 2015 door 
de Belastingdienst uitgenodigd tot het doen van jaarlijkse 
aangifte vennootschapsbelasting. De belaste winst of het 
belaste resultaat wordt jaarlijks separaat vastgesteld en in 
overleg met de accountant vastgesteld. 
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