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Voorwoord

Vorig jaar schreef Hans Esmeijer onder de titel ’Mooi werk. 
Nummer 99’. zijn laatste voorwoord voor het jaarverslag van 
2018. Het is een eer en een genoegen voor mij om in zijn voet-
sporen te treden. In de acht jaar dat Hans voorzitter mocht zijn 
is er door het Gelders Genootschap veel tot stand gebracht. 
De verschillende jaarverslagen geven daar een goed beeld van.
Daarin worden vanzelfsprekend ook alle mensen genoemd die 
op een of andere wijze hebben bijgedragen aan de Schoonheid 
van Stad en Land. Natuurlijk wil ik in dit bijzondere jaarverslag 
onze professionele medewerkers van het bureau in het zonnetje 
zetten, maar ook de medewerkers van de gemeenten en de 
provincie Gelderland. Vanzelfsprekend mogen we de betrok-
ken politici en bestuurders niet vergeten. Zij nemen uiteindelijk 
de beslissingen.
Maar er zijn nog zoveel meer mensen die met elkaar werken 
aan een mooier Gelderland. Ook deze mensen waren op 15 
november 2019 welkom op het eeuwfeest van het Gelders 
Genootschap in het Openluchtmuseum. Het feest vormde 
een waardige afsluiting van een jaar waarin de schoonheid 
werd gevierd.
Op 15 november 1919 werd het Gelders Genootschap 
opgericht. Inmiddels bestaat de vereniging van alle Gelder-
se gemeenten, drie Limburgse gemeenten en Oss honderd 
jaar. Bij zo’n historisch feit hoort een historisch boekwerk. 
Dat is er ook gekomen: ‘Schoonheid als mensenwerk’. Het is 
geschreven door Hans Morssinkhof. Het is een prachtig boek 
geworden. Zowel vanwege de chronologische aanpak als de 
aandacht voor verschillende thema’s.
Zo staat er een interessante passage in over de wederopbouw 
periode van 1945-1960. Zouden we nu met andere ogen kijken 
en wellicht anders oordelen over de naoorlogse bouw? Op 
pagina 54 lezen we iets over de watersnood van 1926. “Het 
genootschap had aangetoond meer te kunnen dan gemeenten 
en anderen aan te sporen tot welstandsbeleid of andere acties”. 
Interessant vond ik ook het hoofdstuk met als titel ’Ruimte als 
kwaliteit en identiteit’. Pieter Winsemius introduceerde een 
nieuw concept: ruimtelijke kwaliteit. De vierde nota voor de 
ruimtelijke ordening (1988) zei het zo: “Het ruimtelijk beleid is 
erop gericht de gebruikswaarde van een gebied te vermeerde-
ren, de belevingswaarde te verhogen en de toekomstwaarde 
te vergroten. Het zijn elementen die veel later terugkeren in 
Omgevingswet en omgevingsvisie.
Het boek van Henk Morssinkhof ’Schoonheid als Mensenwerk’ 
kan voor ons allen als inspiratiebron dienen. Opvattingen over 
welstand en ruimtelijke kwaliteit zijn immers niet in beton gego-
ten. Ze veranderen met de tijd.
Gemeenten bereiden zich voor op de invoering van de nieuwe 
Omgevingswet. Het Gelders Genootschap zal de gemeenten 
met raad en daad bijstaan om visies en verordeningen op tijd 
klaar te krijgen. Er is de afgelopen jaren al veel werk verzet, maar 
de komende tijd zal er nog veel moeten gebeuren. Er zal steeds 
weer opnieuw gevraagd worden anders naar vraagstukken 
te kijken, te leren van elkaar en innovatief te zijn. Ik besef heel 
goed dat er steeds opnieuw een appel op mensen zal worden 
gedaan om zich in te zetten voor een mooier Gelderland. Het 
werken aan de Schoonheid van Stad en Land blijft immers 
Mensenwerk.
Clemens Cornielje 
Februari 2020

“Mensenwerk.
Nummer 100.”
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1.1.  Samen de schoonheid vieren
Al 100 jaar zetten wij ons met onze leden in voor de schoon-
heid van stad en land. Dat blijven we ook de komende eeuw 
graag doen. Daarom keken wij in het jubileumjaar niet alleen 
terug, maar vooral ook vooruit. We trokken er in 2019 op uit, 
deelden kennis en inspiratie, voerden een goed gesprek en 
hadden natúúrlijk een feestje. In 2019 vierden wij de schoon-
heid van Gelderland en uiteraard ook die van Oss en onze 
drie Limburgse leden. Dit deden wij samen met onze leden 
en opdrachtgevers.

1.2.  Schoonheid verkennen
Hoe heeft de schoonheid zich door de jaren heen ontwik-
keld? Welke gevolgen hadden keuzes uit het verleden voor 
de schoonheid van stad en land? We organiseerden vier 
excursies om de resultaten van onze samenwerking te 
bekijken én te zien welke gezamenlijke toekomstige uit-
dagingen er zijn. Dit deden wij in Dieren-Doesburg, Zut-
phen-Apeldoorn, in gemeenten in de Achterhoek–Liemers 
en in het Rivierengebied.
Wat waren ooit de toekomstplannen? Wat heeft onze samen-
werking met gemeenten en andere partners in het verleden 
opgeleverd? Hoe heeft ons beeld van schoonheid zich in de 
loop der tijd ontwikkeld? Welke gevolgen hadden keuzes uit 
het verleden voor de ruimtelijke kwaliteit en wat kunnen we 
daar nu mee?

1.3. Jubileumfeest
Met onze leden, relaties, medewerkers en oud-medewer-
kers vierden wij de schoonheid van Gelderland tijdens ons 
jubileumfeest op 15 november. In het Openluchtmuseum 
in Arnhem trakteerden wij onze gasten op een afwisselend 
programma met inspirerende lezingen en optredens. Dag-
voorzitter Edwin Verdurmen, een oud-collega, leidde het 
feestelijke programma in goede banen. 
Natuurlijk waren er diverse toespraken, onder andere door 
Hans Esmeijer, voorzitter van het Gelders Genootschap, de 
commissaris van de Koning John Berends en door directeur 
Renée Koning. Het ter gelegenheid van ons eeuwfeest ver-
schenen jubileumboek werd door haar aangeboden aan de 
opvolgers van onze ‘founding fathers’: commissaris van de 
Koning van Gelderland John Berends, tweede locoburge-
meester van Arnhem Roeland van der Zee en burgemeester 
van gemeente Rheden Carol van Eert. Renée Koning bena-
drukte in haar toespraak dat de titel van het jubileumboek 
wat haar betreft uitermate goed gekozen is. Schoonheid als 
relationeel begrip, als verbindende factor tussen ons en onze 
leefomgeving. Daarbij gaat het niet om mooi of lelijk, maar om 
maatregelen die onze omgeving aangenamer en leefbaarder 
maken in samenspel met alle betrokkenen. Vooral mensen-
werk dus! Alle gasten kregen het boek mee naar huis.
Journalist, kunsthistoricus en cultuurcriticus Wieteke van Zeil 
leerde ons de kunst van de opmerkzaamheid en opende 
onze ogen voor de schoonheid van het detail. Rijksadviseur 
voor de Fysieke Leefomgeving Berno Strootman maakte een 
brug naar de toekomst en schetste ons de opgaven voor 
Gelderland de kómende 100 jaar. Hierbij legde hij de link 
met Panorama Nederland. Dit Panorama Nederland was 
speciaal voor deze gelegenheid naar het museum gekomen 

en kon door onze gasten worden bezocht net als de Canon 
van Nederland.
Verder viel volop te genieten van de schoonheid van de Gel-
derse kunst. Poëzie, zang, muziek, theater en acrobatiek: 
het kwam allemaal langs. We kijken dan ook terug op een 
prachtig feest met veel gezelligheid, ontmoeting, een borrel 
en een heerlijk diner met Gelderse Smaken. Kortom: het 
was geweldig!

Fort Asperen

V.l.n.r. J. Berends, C. van Eert, R. van der Zee
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1.4  Jubileumboek ‘Schoonheid als 
mensenwerk’

In het jubileumboek ‘Schoonheid als mensenwerk’ is de 
honderd jaar geschiedenis van het Gelders Genootschap 
in een vijftal hoofdstukken vastgelegd. Het werd geschreven 
door Hans Morssinkhof onder intensieve begeleiding van een 
redactieteam vanuit het Gelders Genootschap bestaande 
uit Martin van Bleek, Janos Boros, Gerard Derks en Renée 
Koning. De beeldredactie werd verzorgd door Elyze Storms-
Smeets, bijgestaan door verschillende collega’s. Het boek is 
dan ook ruim van beeldmateriaal voorzien, waarbij ook rijkelijk 
uit het eigen fotoarchief kon worden geput. De vormgeving 
van het boek werd verzorgd door studio026 te Arnhem. De 
projectleiding was in handen van Simon van den Bergh.
In de slotbeschouwing constateert de auteur dat in het hon-
derdjarig jubileum van het Gelders Genootschap een grote 
mate van wendbaarheid besloten ligt. Immers, de naam en 
de missie van het Genootschap zijn dezelfde gebleven, maar 
voor de rest is nagenoeg alles veranderd. Het Genootschap 
heeft met zijn betrokken, bevlogen en deskundige medewer-
kers - èn een al even gedreven en enthousiast bestuur - al die 
jaren bijgedragen aan de “schoonheid” van Gelderland. En 
bijgedragen aan het bewustzijn dat onze fysieke leefomge-
ving steeds aandacht en onderhoud vraagt en dat ruimtelijke 
kwaliteit niet vanzelfsprekend is.
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Reinier Sijpkens, muziekbootje

Jesse Laport, stadsdichter van Arnhem

Bronco Brothers, akoestisch trio

Berno Strootman, rijksadviseur

Wieteke van Zeil, cultuurjournalist



8

2
Vereniging 
& Bureau



9
Algem

een jaarverslag 2019
Vereniging & Bureau

In 2019 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 bijeen. Daarbij 
kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: 
Programma GG100/jubileum, Provinciale Statenverkiezin-
gen, jaarcijfers / voorbereiding Algemene Ledenvergadering, 
aanpassing statuten vereniging GG, benoemingsprocedure 
bestuursleden, speerpunten Beleidsplan 2018-2021 en de 
Omgevingswet.

 Samenstelling Bestuur per 1 januari 2019
 – de heer J.J.W. Esmeijer, voorzitter, oud-gedeputeerde 

Cultuur Provincie Gelderland
 – de heer A.A.J. Baars, burgemeester Ermelo
 – de heer J. de Boer Msc., burgemeester Buren
 – de heer drs. C.F. van Eert, penningmeester, 

burgemeester Rheden
 – de heer drs. A.J. van Hout, burgemeester Westervoort
 – de heer J. Joon, wethouder Apeldoorn
 – de heer P.J.J. Lucassen, wethouder Gennep

Peter Lucassen is afgetreden vanwege het aanvaarden van 
een andere wethoudersportefeuille in de gemeente Gennep. 
Carol van Eert is na twee termijnen afgetreden als bestuurslid 
en tevens penningmeester. Met veel dank voor hun inzet is 
tijdens de ALV in Wageningen op 20 juni afscheid van hen 
genomen.
Voorzitter Hans Esmeijer heeft per 1 december 2019 de 
voorzittershamer overgedragen aan oud-commissaris van de 
Koning in Gelderland, Clemens Cornielje. Sinds 2011 vervul-
de de heer Esmeijer de voorzittersrol. Voor zijn bekwame en 
verbindende rol als voorzitter – zeker in lastige crisistijden – is 
de vereniging en het bureau van het Gelders Genootschap 
hem veel dank verschuldigd. Tijdens het jubileumfeest op 15 
november is uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van de 
heer Esmeijer.

Tijdens de ALV zijn de volgende nieuwe bestuursleden 
met algemene instemming benoemd:

 – Clemens Cornielje, oud-CdK Gelderland, als nieuwe 
voorzitter (per 1 december)

 – Karin Peters, wethouder te Mook en Middelaar (m.i.v. 
20 juni)

Verder is André Baars tijdens de ALV voor een 2e termijn 
benoemd.

Voorafgaand aan de ALV zijn op 15 februari de 
volgende nieuwe bestuursleden toegetreden:

 – Ingrid Lambregts, wethouder te Doetinchem
 – Nadya Aboyaakoub-Akkouh, wethouder te Nijkerk
 – Anne Janssen, wethouder te Wageningen

Tijdens de ALV is met het toetreden van de bestuursleden 
ingestemd.

Samenstelling Bestuur per 31 december 2019
 – de heer Cornielje, oud-commissaris van de Koning 

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 

Bestuur per 31-12-2019

Nieuwe en vertrekkende voorzitter
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2.2.  Medewerkers en Organisatie
Mutaties samenstelling
In het verslagjaar is afscheid genomen van onze gewaardeerde 
collega’s Jeroen Westerman, Maricke Hiddink en trainee Tim 
Habets, die nieuwe functies aanvaarden bij respectievelijk de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente Amers-
foort en VKZ BV. Aan het dienstverband van onze huismeester 
Frits van Dijk kwam na ruim 18 jaar trouwe dienst een einde in 
verband met zijn pensionering.
Op 2 oktober vierden we het 25-jarig dienstjubileum van Gerard 
Derks en Lucas Reijmer met een studiedag in de regio Utrecht.
Nieuwe medewerkers die in 2019 in dienst traden zijn: Nick 
van den Berg als adviseur erfgoed, Lisette Jacobs als advi-
seur ruimtelijke kwaliteit, Jolanda van Vlodrop als secretarieel 
medewerker en trainee Sazya Zeefat als adviseur erfgoed 
en groen.

Bij het Gelders Genootschap werkten in 2019 
de volgende medewerkers:

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

 – N. (Nick) van den Berg MA, adviseur erfgoed  
(vanaf 1 mei 2019)

 – Ir. M.A. (Martin) van Bleek, restauratie architect – 
adviseur erfgoed

 – Drs. M.J.S. (Maurice) Bogie, bestuurskundige – 
beleidsadviseur ruimtelijke kwaliteit

Vereniging & Bureau

25 jarig jubileum Gerard Derks en Lucas Reijmer

 – Ir. J. (Janos) Boros, architect – adviseur ruimtelijke 
kwaliteit – hoofd kwaliteit en innovatie

 – E.M. (Eva) ter Braak MA, projectleider herbestemming 
en transformatie

 – 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

 – F. (Frits) van Dijk, administratief medewerker/
huismeester (tot 30 juni)

 – T.S. (Tim) Habets BSc, trainee (tot 11 maart)
 – N. (Nicolette) Huibrechtse Arch. AvB, architect – 

adviseur ruimtelijke kwaliteit 
 – Ing. A.H.M. (Maricke) Hiddink Arch. AvB, architect – 

adviseur ruimtelijke kwaliteit (tot 31 augustus)
 – 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 
 – 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

 – Dr. J. (Jeroen) Westerman, adviseur erfgoed – 
Coördinator Samenwerkingsverband Cultuurhistorie 
Gelderland (tot 31 juli)

 – J. te Winkel (Joanne) MA, adviseur erfgoed 
 – K.W.T. (Karin) van Zandvoort, bureaumanager
 – S. (Sazya) Zeefat MA, trainee (vanaf 1 maart)
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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

Ondernemingsraad 
Na de driejaarlijkse verkiezing in het najaar van 2018 bestond 
de ondernemingsraad uit Jeroen Westerman, Hans Pie-
tersma en Elyze Storms-Smeets. In 2019 was opnieuw 
een verkiezing nodig, in verband met het vertrek van Jeroen 
Westerman. Annelies Scholtz werd als nieuw lid gekozen. 
Per 31 oktober 2019 bestaat de Ondernemingsraad uit Ely-
ze Storms (voorzitter), Hans Pietersma (vicevoorzitter) en 
Annelies Scholtz (secretaris).
De ondernemingsraad vergaderde in 2019 met de direc-
tie over belangrijke onderwerpen als de implementatie van 
‘Wendbaar Werken’, de nieuwe functieprofielen en de beoor-
delingssystematiek. Daarnaast heeft de ondernemingsraad 
aandacht gevraagd voor de toegenomen dynamiek in de 
organisatie en de werkzaamheden en de impact daarvan 
op de werkdruk.
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2.4. Algemene Ledenvergadering
Op de campus van Wageningen University & Research kwa-
men de leden van onze jarige vereniging op 20 juni naar de 
jaarlijkse kennisdag van het Gelders Genootschap. De ingre-
diënten waren interessante lezingen, een levendig debat met 
als thema ‘Wat is schoonheid en wie bepaald dat eigenlijk?’ 
en inspirerende excursies in en rond Wageningen met het 
thema ‘Samen sterk voor schoonheid’.
Directeur Bram de Vos van de Environmental Sciences 
Group, een onderzoekspoot van de universiteit, praatte de 
bezoekers van de kennisdag in vogelvlucht bij over de laatste 
facts & figures over het ‘groene Gelderland’ waarmee zij in 
hun werk hun voordeel kunnen doen.
Biologe, auteur en ontdekkingsreiziger Arita Baaijens ging in 
haar betoog op zoek naar een nieuwe taal om het landschap 
te laten spreken. We staan voor grote transformaties, dus 
hoog tijd voor nieuwe landschapskaarten en een hoopvol 
woordenboek, die onze band met het landschap verwoorden 
en de schoonheid die wij ervaren kunnen verbeelden.
Frans Soeterbroek van adviesbureau voor bestuur, beleid 
en organisatie in de publieke sector De Ruimtemaker sprak 
bevlogen. “Weg met de participatie van gele stickers plakken! 
En welkom burgermacht, collectieve wijsheid en gemeen-
schapszin. Inbreng van burgers maakt plannen gewoon vaak 
beter en doet recht aan democratische waarden”. 

2.5. ISO-kwaliteitsmanagement
Het Gelders Genootschap is een ISO-gecertificeerde 
organisatie. Dit volgens de ISO-norm 9001-2015. Dat 
betekent dat er intern en met gemeenten afspraken gelden 
over kwaliteitsmanagement. 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 weliswaar abstract, maar zijn vertaald in voor onze orga-
nisatie werkbare en efficiënte processen voor de dagelijkse 
praktijk van advisering en projectuitvoering. Managen van 
kwaliteit gaat over risicobeheersing, over inzicht in behoeften 
van klanten (context-analyse en klanttevredenheid) en over 
sturing op kwaliteit van de dienstverlening. 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.

Vereniging & Bureau
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Richting omgevingskwaliteit

3.1.  Ondersteuning Gemeenten
Begin 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Invoe-
ringswet van de Omgevingswet. Deze regelt een soepele 
overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving op het 
gebied van de fysieke leefomgeving.* Overgangsregelingen 
zijn belangrijk, maar door de diverse wetten en regelingen is 
het voor gemeenten en adviseurs lastig te overzien wat de 
impact is en welke sturingsmogelijkheden voor kwaliteit in de 
toekomst mogelijk zijn. Daarom is vanuit het domein Erfgoed 
een afstemmingsoverleg ingesteld onder relevante partijen. 
Namens de Steunpunten neemt het Gelders Genootschap 
hieraan deel.

‘Kwaliteitsborging & Omgevingswet’ vormt een belangrijk 
speerpunt van het Gelders Genootschap. Een kerngroep 
bestaande uit Janos Boros (programmaleider), Maurice 
Bogie en Martin van Bleek coördineert de acties rondom 
dit speerpunt. Ontwikkelingen op landelijk niveau worden 
gemonitord, op lokaal niveau wordt overlegd met projectlei-
ders en deelgenomen aan trajecten. 
Het afgelopen jaar is veel energie gestoken in voorlichting, 
zowel intern als extern. Via intervisies zijn adviseurs bijgepraat 
over de gemeentelijke adviescommissie. Extern heeft het 
Gelders Genootschap geparticipeerd als stakeholder, zijn 
er presentaties gehouden over ‘Erfgoed en Omgevingswet’ 
en is meegedacht over nieuwe werkprocessen, zoals in het 
kader van de Omgevingstafel Noord-Veluwe.
Medio 2019 is een Ronde Tafel Gesprek (RTG) gehouden 
voor vertegenwoordigers van gemeenten en/of omgevings-
diensten over de ‘Gemeentelijke Adviescommissie’. Hoewel 
de inrichting van de toekomstige adviescommissie voor veel 

gemeenten nog ver weg lijkt en het opstellen van een omge-
vingsvisie of omgevingsplan voorrang heeft, dienen gemeen-
ten de gemeentelijke adviescommissie vóór 1-1-2021 in te 
stellen onder de Omgevingswet. De kerngroep heeft een 
specifieke aanpak en planning opgesteld om gemeenten 
daarbij te faciliteren.
Omgevingswijs, ons infoblad over aspecten van de Omge-
vingswet, is in 2019 twee maal verschenen. Nummer 4 ging 
over ‘Omgevingskwaliteit & Duurzaamheid’ en nr. 5 over de 
‘Bruidsschat’. Omgevingswijs wordt volgens reacties goed 
gelezen en ook gewaardeerd.

Tal van onze adviesgemeenten zijn druk met het opstellen 
van een omgevingsvisie. Bij een tussentijdse peiling eind 
2019 hadden 13 gemeenten een omgevingsvisie inmiddels 
vastgesteld voor het gehele gemeentelijke grondgebied of 
delen daarvan. Een vergelijkbaar aantal gemeenten moet nog 
beginnen, terwijl de grootste groep gemeenten, ruim 30, nog 
druk doende is met dit participatief en cocreatief proces. De 
bijdrage van het Gelders Genootschap aan omgevingsvisies 
richt zich vooral op de expertises cultureel erfgoed, ruimtelijke 
kwaliteit en landschap.

3.2.  Erfgoed en Omgevingswet
In het kader van Erfgoed en de Omgevingswet hebben het 
Gelders Genootschap en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed binnen het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie 
Gelderland op 4 april een bijeenkomst georganiseerd voor 
de gemeenten met als hoofdthema: ‘Van Omgevingsvisie op 
weg naar Omgevingsplan’. Aanwezig waren medewerkers 
cultuurhistorie/erfgoed/monumenten/archeologie en Ruim-
telijke Ordening van gemeenten, provincie, omgevingsdien-
sten en het rijk.
De bijeenkomst vond plaats in een nu als conferentiecentrum 
in gebruik zijnde kerk in De Steeg, een gemeentelijk monu-
ment. Na een terugblik op de resultaten van 2018 werd de 
meest recente informatie gedeeld over de stand van zaken 
en de ontwikkeling van de omgang met erfgoed binnen de 
Omgevingswet en de nieuwe aanpak van de omgeving van 
het monument.
Daarna kregen deelnemers de kans in een workshop met 
elkaar te discussiëren en ervaringen uit te wisselen over de 
noodzakelijke stappen en besluiten om de ambities van de 

Met nog anderhalf jaar te gaan, komt de start van de Omgevingswet snel dichterbij. Gelders 
Genootschap heeft in nieuwsbrieven en ook in eerdere versies van Omgevingswijs regelmatig 
aandacht besteed aan de Omgevingswet en wat dat allemaal kan betekenen voor de gemeen-
ten en voor adviseurs.
Op dit moment zijn lang niet alle facetten van de hele transitie te overzien. Het gaat immers niet 
alleen om wijzigingen van regelgeving, maar vooral ook om een cultuuromslag. Gemeenten, 
burgers en professionals moeten fundamenteel anders kijken naar ruimtelijke initiatieven. Of 
iets mogelijk is, hangt straks af van de wisselwerking tussen een initiatief, het gemeentelijk 
beleid, participatie en afwegingsruimte bij besluitvorming.
Niet voor niets krijgen gemeenten dan ook tot 2024 de tijd om een Omgevingsvisie op te stellen 
en tot 2029 voor een Omgevingsplan.
De bruidsschat voorziet in een soepele overgang van rijks- naar decentrale regelgeving: rijks-, 
provinciale en gemeentelijke regels die in de overgangsperiode automatisch van kracht blijven 
totdat alles is aangepast aan de nieuwe situatie. Maar wat valt nu precies wel en niet onder 
deze bruidsschat en belangrijker: wat moet u als gemeente beslist geregeld hebben vóór 2021 
en hoe kunt u zich daarop voorbereiden? Vragen waar we in deze Omgevingswijs een ant-
woord op willen geven en waarover we in de komende tijd ook graag met onze gemeenten in 
gesprek gaan.

132
www.site.achterhooksefolkloredansers.nl
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omgevingsvisies goed door te kunnen vertalen naar omge-
vingsplannen. De vragen die hierbij gesteld werden, waren: 
welke stappen moet je nemen, welke bagage heb je daar 
voor nodig en tot welke acties leidt dit? Dit alles op de tijdlijn 
van 2020 tot 2029 (einddatum nieuwe omgevingsplannen). 
Hierbij bleek dat de aandacht bij gemeenten vooralsnog met 
name gericht was op het goed borgen van erfgoed in omge-
vingsvisies, het goed ordenen van alle informatie rondom 
erfgoed en de consequenties van de uitgebreide definitie 
van de omgeving van het monument.
De resultaten van deze bijeenkomst zullen samen met de 
resultaten van alle andere provinciale bijeenkomsten (de 
Gelderse bijeenkomst is onderdeel van een landelijke serie) 
in 2020 worden gepresenteerd.

3.3.  De omgeving van een monument
Onder de Omgevingswet krijgt de omgeving van het monu-
ment een voornamere rol. Deze verandering vloeit voort uit het 
internationale Verdrag van Granada en houdt in dat gemeen-
ten straks regels moet stellen rekening houdend met het 
beginsel van het voorkomen van aantasting van de omgeving 
van het monument. Dit geldt voor alle monumenten, zowel 
rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten 
als voor beschermde gezichten. 
Maar wat is de omgeving van een monument? Hoe ver reikt 
deze ‘omgeving’? Wanneer beïnvloedt iets de monumentale 
waarde en wanneer wordt deze dan ‘aangetast? Gelders 
Genootschap heeft in samenwerking met de Federatie Ruim-
telijke Kwaliteit en zusterorganisatie Mooi NoordHolland een 
bijzonder project vormgegeven waarin deze vragen centraal 
staan. Het uiteindelijke resultaat van het onderzoek, dat gaat 

plaatsvinden in de gemeenten Leiden, Rheden en Hoorn, is 
een handreiking voor alle Nederlandse gemeenten. Samen 
met partijen als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG), de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) 
en de steunpunten erfgoed wordt de handreiking samenge-
steld en getoetst aan de dagelijkse praktijk. In 2019 heeft 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie ver-
strekt voor dit onderzoek. In 2020 zal de handreiking worden 
opgeleverd.

3.4.  Handreiking Gemeentelijke 
Adviescommissies

Alle gemeenten met rijksmonumenten zijn verplicht om een 
adviescommissie in te stellen, die minimaal over rijksmo-
numenten adviseert. De huidige welstandscommissies 
en monumentencommissies komen niet meer terug in de 
Omgevingswet. De wet voorziet niet in een overgangsrecht, 
dus gemeenteraden wordt geadviseerd om voor 2021 een 
gemeentelijke adviescommissie onder de Omgevingswet in 
te stellen. De adviescommissie komt voor op de ‘minimumlijst’ 
met maatregelen van de VNG.
De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is in 2019 gestart met 
het ontwikkelen van een handreiking, genaamd Handreiking 
Adviesstelsel Omgevingskwaliteit. Een handreiking die het 
mogelijk maakt om de huidige veelvormige adviespraktijk van 
adviescommissies, stadsbouwmeesters enz. voort te zetten 
en om te zetten naar de vereisten van de Omgevingswet, 
maar ook om nieuwe stappen te zetten in de geest van de 
Omgevingswet.
Samen met de VNG, de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed en een klankbordgroep, breed samengesteld uit archi-
tecten, vertegenwoordigers van gemeenten en organisaties 
als het Gelders Genootschap is gewerkt aan de handrei-
king. Janos Boros heeft namens het Gelders Genootschap 
inbreng geleverd in de klankbordgroep. Begin 2020 zal de 
handreiking verschijnen en krijgen gemeenten daarover de 
beschikking. Het Gelders Genootschap wil, in overleg met 
de adviesgemeenten, het Model Instellingsbesluit (deel 2 
van de handreiking), vertalen naar de eigen lokale situatie, 
praktijk en wensen.

*  Ten tijde van het schrijven van dit verslag is bekend dat ook de Eerste kamer 
heeft ingestemd met de Invoeringswet en dat de Omgevingswet mede 
vanwege het coronavirus zal worden uitgesteld.

Richting omgevingskwaliteit
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4.1.  Verduurzaming van erfgoed –  
energiescans

In 2019 is een bijzonder project op het gebied van ver-
duurzaming van Erfgoed afgerond. In samenwerking met 
Huis en Erfgoed Collectief zijn in opdracht van de gemeen-
ten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk bijna tachtig ener-
giescans gemaakt van gemeentelijke monumenten en 
rijksmonumenten.
Het doel van de energiescans is om eigenaren op weg te 
helpen bij de verduurzaming van hun monument. We gaan 
op zoek naar een goede balans tussen de wensen en eisen 
op het gebied van comfort en energiezuinigheid en het 
behoud van monumentale waarden. Uitgangspunt hierbij 
is een bouwhistorische verkenning en waardenstelling. De 
monumenten worden daarnaast onderworpen aan infra-
roodfotografie en een EPA-berekening. Op basis hiervan 
worden vervolgens verbeteringsmaatregelen gezocht, die 
enerzijds een gunstige invloed hebben op energieverbruik 
en duurzaamheid en anderzijds de monumentale waarden 
respecteren. Hierbij is ook de terugverdientijd en de Netto 
Contante Waarde van de maatregelen berekend, om zo de 
financiële haalbaarheid te toetsen.
De resultaten van de scans van deze bijna tachtig monu-
menten zijn verrassend positief. Het blijkt namelijk mogelijk 
om 90% van de onderzochte panden naar een label A of B 
te krijgen, met behoud van de monumentale waarden en 
met terugverdientijden die niet veel verschillen van die bij 
niet-monumenten.
Naast de energiescans in Aalten, Oost Gelre en Winterswijk 
heeft het Gelders Genootschap samen met Huis en Erfgoed 
ook een uitgebreide analyse gemaakt van de mogelijkheden 
voor verduurzaming van één van de meest iconische monu-
menten van onze provincie: Kasteel Huis Bergh te ‘s-Hee-
renberg. Ook hier bleek het mogelijk om, met behoud van 

monumentale waarden en de gewenste museale beleving, 
flinke stappen te maken in de verduurzaming.
Al met al blijkt de veel gehoorde aanname dat het verduurza-
men van monumenten lastig of zelfs onmogelijk is, dus niet 
waar! Wel is het zo dat voor deze verduurzaming geen stan-
daardoplossingen of –pakketten gegeven kunnen worden. 
Monumenten verduurzamen is goed mogelijk, maar vraagt 
wel om zorgvuldig maatwerk.

4.2.  RESSEN met ruimtelijke 
kwaliteit

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 peri-
ode tot 2030. Deze opgave zal een grote ruimtelijke impact 
hebben op ons landschap en onze leefomgeving.
In de ruimteateliers pleit het Gelders Genootschap ervoor 
dat elke ingreep in het landschap gepaard moet gaan met 
ruimtelijke kwaliteiten. Ruimtelijke kwaliteit speelt zich op 
verschillende schaalniveaus af. Rekening houdend met ruim-
telijke 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. Tot 
slot vragen zonnevelden en windturbines ieder een andere 
benadering in het streven naar ruimtelijke kwaliteit.
Een goede landschappelijke inpassing van zonnevelden, 
het laadvermogen van het landschap, een goed realistisch 
beeld vormen van de ruimtelijke impact van de steeds groter 
wordende windturbines en het oprichten van een (regionaal) 
landschapsfonds om iets terug te doen voor het landschap 
zijn aspecten die een rol spelen bij het nastreven van ruim-
telijke kwaliteit. Tot slot zal in de concrete (lokale) uitwerking 
een goede ruimtelijke kwaliteitsborging noodzakelijk zijn.

Links vóór en rechts na verbetering.  90% van de onderzochte monumenten kan 
label A of B krijgen.

Huis Bergh
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4.3.  Een nieuwe tijd! Wederopbouw 
in de Achterhoek

Het project ‘Een nieuwe tijd!’ stond in 2019 in het teken van 
voorbereiden, uitvoeren, verbinden en draagvlak creëren. 
Nadat de subsidie van de provincie was toegekend dankzij 
de goede samenwerking en cofinanciering van de elf Achter-
hoekse gemeenten kon het uitvoeringsprogramma uit 2018 
ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
Er is veel om op terug te kijken. Na de vliegende start in februari 
tijdens de ondertekening van de Erfgoeddeal in Den Haag, 
is het projectteam hard aan de slag gegaan met bijzondere 
projecten. Deze projecten zetten het erfgoed en de verhalen uit 
de Wederopbouw in voor de ruimtelijke en maatschappelijke 
opgaven van nu.
‘Samen aanpakken’ (samenwerken) was en is essentieel in 
het project, want een nieuwe tijd kun je alleen maar samen 
maken. Daarom werd er zoveel mogelijk verbinding gezocht 
in de regio, veel interdisciplinair en vooral ook buiten de ‘erf-
goedwereld’. Dat leverde bijzondere samenwerkingen en 
mooie resultaten op.
Maar 2019 was nog maar het begin. Het was vooral een 
belangrijke voorbereiding voor het jaar 2020. In dat jaar zullen 
alle deelprojecten op het gebied van draagvlak, duurzaamheid 
en leefbaarheid worden gepresenteerd en aandacht krijgen in 
een rijdende Een nieuwe tijd! SRV-wagen. Een ontmoetings-
plek waar mensen elkaar kunnen treffen voor de dialoog over 
de toekomstige leefomgeving met erfgoed als uitgangspunt.

VerhalenvangersCanon vensters

Open monumentendag 2019 in de AchterhoekJulianawijk Didam

4.4.  Een toekomst voor historische 
interieurs in de Oost Achterhoek

In opdracht van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Win-
terswijk is het Gelders Genootschap in 2019 gestart met 
een onderzoeks- en inventarisatieproject waarbij historische 
interieurs in de regio in kaart worden gebracht. In de regio 
zijn prachtige voorbeelden te vinden van bewaard gebleven 
interieurs in villa’s, woonhuizen en boerderijen, maar ook in 
fabrieken en religieuze gebouwen. Tot op heden ontbreekt het 
echter aan voldoende kennis over het bestaan, de kwaliteit en 
de betekenis van historische interieurs in de drie gemeenten. 
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Het interieur is kwetsbaar en meer dan het exterieur onder-
hevig aan veranderingen. De gemeenten hebben daarom in 
hun gezamenlijke erfgoedbeleid de ambitie uitgesproken om 
aandacht te vragen voor het onderwerp en te onderzoeken 
hoe zij eigenaren kunnen ondersteunen bij het toekomstbe-
stendig maken van hun interieurs. Het doel is daarom niet 
alleen om een overzicht te verkrijgen van historische interieurs 
en interieurelementen die in de regio bewaard zijn gebleven, 
maar ook om eigenaren, professionals en vaklieden door 
middel van workshops samen te brengen voor de uitwisse-
ling van kennis en ervaring. Op deze manier hopen wij dat 
eigenaren zich bewust worden en blijven van de historische 
interieurelementen in hun huis en dat zij beter in staat zijn hun 
interieurs in stand te houden. Het project is van start gegaan 
in 2019 en vindt zijn vervolg in 2020. In samenwerking met de 
Provincie Gelderland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Geldersch Landschap & Kasteelen en de Radboud Universi-
teit Nijmegen maken wij ons in de aankomende periode sterk 
voor een groter bewustzijn en waardering van het historisch 
interieur in de Oost Achterhoek.

4.5.  Gebiedsontwikkeling A15
Afgelopen jaar is hard gewerkt aan het gemeentegrens over-
stijgende project van ViA15. Wilma Broer en Jan Wabeke van 
het Gelders Genootschap zijn leden van het Kwaliteitsteam . 
De gemeenten zijn verheugd dat er inmiddels ook wat impres-
sies van de brug over het Pannerdens Kanaal mogen 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 aannemersconsortium Gelre-
Groen. Dit belooft wat voor de rest van dit project!

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 doorgetrokken. 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 ruimtelijk kwaliteitskader, waarin uitgangs-
punten en wensen vanuit de omgeving van de nieuwe weg 
zijn gebundeld. Samen met de Provincie, 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 vergunningverlening, realisatie en beheer.

Kwaliteitskader
Het EPVE is vastgesteld in de Nota’s Ruimtelijke Kwali-
teit (of welstandsnota’s) van de betrokken gemeenten. 

Maatschappelijk relevante vraagstukken

Daarin worden de ambities vanuit de omgeving voor de ViA15 
samenhangend gepresenteerd. We hebben dit Ruimtelijk 
Kwaliteitskader ook vertaald in landschapsplannen voor regi-
onale wegen en fietspaden, die tegelijk met de A15 worden 
gereconstrueerd of aangelegd.
Het is onze uitdaging om buiten de wettelijke vereisten meer-
waarde 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).

Impressie nieuwe brug A15
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Gemeentelijke adviescommissies en –teams

5.1. Commissies

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

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 
Adviseur omgevingskwaliteit 
de heer ir. L.P.M. Reijmer 
Adviseur omgevingskwaliteit 
de heer J.N. Pietersma Arch. AvB 
Adviseur omgevingskwaliteit 
mevrouw ir. W. Broer
Adviseur duurzaamheid (op afroep)
de heer A. Sjauw en Wa-Windhorst MSc
Stedenbouwkundige
de heer ing. P. Staats

GEMEENTE BUREN 
Adviseur ruimtelijke kwaliteit 
mevrouw ir. M.F.J. Steinsvan den Berg
Adviseur cultuurhistorie
de heer ir. M.A. van Bleek 
Monumentendeskundige 
de heer J. Raes 
Landschapsarchitect 
mevrouw ir. M.G.F.M. Wolak
 
COMMISSIE ERMELO 
Voorzitter
de heer B. Statema
Adviseur omgevingskwaliteit 
de heer ir. G.J. Jonkhout 
Landschapsarchitect 
mevrouw ir. S. Schuit
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
Kwaliteitsdeskundige
de heer J.L.M. Wijnhoven
Deskundige financiën
de heer J. Schormans
Adviseur erfgoed
de heer W. Weijkamp MA

COMMISSIE LINGEWAARD 
Voorzitter
de heer drs. B. Verfürden
Adviseur omgevingskwaliteit
mevrouw ir. W. Broer
Architect
de heer ir. J. B. van der Meer
Adviseur erfgoed
de heer ir. M.A. van Bleek
Lokale deskundige erfgoed/landschap
de heer drs. F. van Hemmen
Adviseur duurzaamheid (op afroep)
de heer A. Sjauw En Wa-Windhorst Msc.
Stedenbouwkundige
de heer ing. P. Staats
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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 
Adviseur omgevingskwaliteit 
de heer ir. J. Boros
Architect
de heer A. Vermeulen
Adviseur erfgoed
de heer W. Weijkamp MA 
Landschapsarchitect 
mevrouw ir. A. Kho

COMMISSIE OVERBETUWE 
Voorzitter
de heer H.J.C. Vreeswijk
Adviseur omgevingskwaliteit 
mevrouw ir. W. Broer
Architect
de heer A. Hans Arch. AvB
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 
Adviseur omgevingskwaliteit 
de heer J.N. Pietersma Arch. AvB
Stedenbouwkundige
de heer ing. P. Staats
Landschapsarchitect 
de heer E. Blok

Adviseur monumenten
de heer E. Prent
Adviseur duurzaamheid (op afroep)
de heer A. Sjauw En Wa-Windhorst Msc.
Adviseur cultuurhistorie 
mevrouw drs. J.E. Scholtz 
Burgerlid
mevrouw A. Gerritsen

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

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

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

COMMISSIE WIJCHEN 
Adviseur erfgoed
de heer dr. J. Westerman (tot 31 juli)
de heer W. Weijkamp MA
Dorpsbouwmeester
de heer ir. L.P.M. Reijmer
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5.2. Kwaliteitsteams
Diverse collega’s nemen deel in kwaliteitsteams.

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

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

GEMEENTE MEPPEL
Nieuwveense Landen
ir. G.J. Jonkhout

GEMEENTE MOOK & MIDDELAAR-CUIJK
Q-team aanbesteding fietsbrug over de Maas
ir. J. Wabeke

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

GEMEENTE OVERBETUWE
Kwaliteitsteam GEM Westeraam
ir. W. Broer

RIJKSWATERSTAAT/GEMEENTEN
Duiven-Lingewaard-Overbetuwe-Zevenaar 
Q-team ViA15, ‘Esthetisch Programma
van Eisen en aanbesteding’:
ir. W. Broer en ir. J. Wabeke

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

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

5.3.  Kwaliteitsgesprek en advies 
op maat 

Het Gelders Genootschap geeft op uiteenlopende manieren 
invulling aan kwaliteitsgesprekken. In een kwaliteitsgesprek 
wordt niet zozeer uitgegaan van de toetsvraag, maar worden 
de belangen van de initiatiefnemer en de gemeente zorgvuldig 
verkend en wordt gekeken welke koppelbelangen vanuit de 
omgeving mogelijk zijn. Steeds vaker stellen gemeenten onze 
adviseurs en commissies dergelijke brede adviesvragen: wat 
kan het initiatief toevoegen aan de omgevingskwaliteit? Bij 
gebleken ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteitswinst, zijn 
gemeenten steeds vaker bereid medewerking te verlenen 
aan een initiatief en mogelijk beleidsmatige belemmeringen 

te passeren. Zo kan er voor de initiatiefnemer, de gemeente 
en het omgevingsbeeld een win-win situatie ontstaan. 
Het GG werkt al vele jaren met een ervenconsulent. De erven-
consulent gaat met gemeenten en initiatiefnemers in gesprek 
over uiteenlopende veranderingen in het landelijke gebied. 
Van schaalvergroting, functieverandering, herbestemming en 
verduurzaming. Voorop staat het zoeken naar een versterking 
van het landschapsbeeld bij deze veranderingen en het ver-
binden van mogelijk tegengestelde belangen. Vaak vind dit 
gesprek op locatie plaats en wel aan de keukentafel. Het keu-
kentafelgesprek staat daarmee model voor de wijze waarop 
het Gelders Genootschap wil (gaan) adviseren. 
Voor een dergelijke kwaliteitsadvisering zijn enkele ingredi-
enten benodigd. Er moet sprake zijn van een open dialoog, 
een brede blik en van de benodigde expertise. Ook dient 
het planoverleg in een zo vroeg mogelijk stadium plaats te 
vinden. De laatste jaren is er een trend te bespeuren waarbij 
adviseurs steeds vaker op locatie in gesprek gaan met burgers 
en initiatiefnemers en zo tot gedragen plannen kunnen komen. 
Onder de Omgevingswet zal het belang van deze kwaliteits-
gesprekken toenemen. Dit vergt voortdurend duiden van kwa-
liteiten en afwegen van belangen. En dat gebeurt bij uitstek in 
een kwaliteitsgesprek op maat.

Q team rondweg Voorst

Op pad met de gemeenteraad van Mook en Middelaar
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Planoverleg op de Wiersse

5.4.  Planoverleg Cultuurhistorie 
Gelderland

Het Planoverleg geeft alle relevante partijen bij planvorming 
en planontwikkeling in de cultuurhistorie de mogelijkheid 
voor overleg, afstemming en uitwisseling. Het planoverleg 
biedt initiatiefnemers en gemeenten de gelegenheid om in 
een vroegtijdig stadium te overleggen over voornemens met 
betrekking tot monumenten en cultuurhistorisch waardevolle 
gebieden. Het kan gaan om objectgerichte en gebiedsge-
richte plannen, maar ook om algemene beleidslijnen.
In het Planoverleg ontmoeten de partijen uit het Samen-
werkingsverband - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
provincie Gelderland, Monumentenwacht Gelderland en het 
Gelders Genootschap - elkaar iedere twee weken op het 
kantoor van het Gelders Genootschap. . De bespreekpunten 
en plannen worden veelvuldig door gemeenten geagendeerd 
of ter afstemming door adviseurs op de agenda gezet.
 Voorafgaand aan of naar aanleiding van het planoverleg 
brengen de deelnemers een locatiebezoek. Enkele plannen 
werden ook op locatie besproken. Tijdens de overleggen 
komt een breed scala aan ontwikkelingen aan en rondom 
rijksmonumenten in Gelderland aan de orde, waarbij dit jaar 
vooral plannen voor de herbestemming van kerken veel aan-
dacht vroegen. Ook de onderwerpen duurzaamheid en groen 
binnen landgoederen/ buitenplaatsen en steden stonden 
meermalen op de agenda.
In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor een evaluatie 
van het Planoverleg. Daarbij staat de vraag centraal of de 
huidige werkwijze nog voldoet en wat er eventueel verbeterd 
zou kunnen worden. 
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6.1. Balans per 31 december 2019
(na voorstel resultaatbestemming) 

6.2. Exploitatieoverzicht over 2019
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6.3. Toelichting op de balans en het 
exploitatieoverzicht
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