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“Een goed jaar, meer werk, nieuwe  
medewerkers en een mooie financieel 

resultaat”

Voorwoord
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Een vorm van verantwoording
Het schrijven van een jaarverslag is een verplichting. De 
statuten van onze vereniging schrijven het voor. Maar dit 
verslag van een jaar werken aan de ruimtelijke kwaliteit in 
Gelderland en Noord-Limburg is met een andere intentie 
geschreven. Het geven van een overzicht van de activitei-
ten van ons Gelders Genootschap doen wij veeleer uit een 
gevoel van trots. Iedere keer als we op de afgelopen twaalf 
maanden terugblikken zien wij een reeks van acties, adviezen 
en projecten die bijdragen aan het ‘behoud en bevordering 
van de schoonheid van stad en land’. 
Bij het schrijven van een jaarverslag worden wij - bestuur, 
directie en medewerkers - ons bewust van de grote lijnen, 
die soms ondersneeuwen in de veelheid van het werk van alle 
dag. Bij het lezen van dit verslag - door de leden, de gemeen-
ten, onze opdrachtgevers en onze samenwerkingspartners - 
wordt duidelijk waar het Genootschap voor staat, waarmee 
het bezig is en wat de resultaten van onze inspanningen zijn. 
Dit verslag heeft betekenis voor onze interne organisatie, 
maar nog belangrijker is dat ‘derden’ ervan kennis kunnen 
nemen. Een vorm van maatschappelijke verantwoording.

Ontwikkelingen
Het Gelders Genootschap bestaat bijna 100 jaar. Ook al zijn 
wij zuinig op ons cultureel erfgoed, als het Genootschap zich 
niet voortdurend had aangepast aan veranderingen in de 
samenleving, aan ontwikkelingen in het denken over ruimtelij-
ke kwaliteit, aan gewijzigde vragen van onze opdrachtgevers, 
was het Genootschap alleen nog te vinden in de provinciale 
archieven. Flexibiliteit, klantgerichtheid en omgevingsgevoe-
ligheid zitten in ons DNA en zijn ook in 2017 kenmerkend 
voor onze activiteiten. 
Zo kunt u in de volgende pagina’s lezen over het werken aan 
een nieuw meerjaren beleidsplan (‘Kwaliteit verbinden’), de 
totstandkoming van een ingrijpende organisatieverandering 
(‘Wendbaar werken’) en het moderniseren van de huisstijl, 
logo en website. Gelders Genootschap anticipeert op de 
invoering van de Omgevingswet. Deze wet gaat veel ver-
anderen in de regelgeving, maar vraagt ook om een ande-
re benadering van ruimtelijke opgaven. Het Genootschap 
wacht niet tot de invoeringsdatum van deze wetswijziging, 
maar werkt in het vooruit al overeenkomstig de principes 
van de Omgevingswet. Dat doen we in samenspraak met 
de lid-gemeenten, de provincie en het RCE. Wij profileren 
ons als kennisplatform en vraagbaak voor gemeenten bij het 
ontwikkelen van een omgevingsvisie, het benoemen van de 
kernkwaliteiten en de relatie tussen erfgoed en ruimtelijke 
kwaliteit.

Nieuwe opgaven
Nieuwe opgaven komen in dit jaarverslag aan de orde: ener-
gietransitie, duurzaamheid en participatie van burgerinitia-
tieven in het ruimtelijk domein. Het plaatsen van windmo-
lens, zonnepanelen, zonneweiden en een nieuwe gevelschil 
roepen nieuwe vragen op, waarop wij met onze partners 
antwoorden proberen te formuleren. De ‘windkijker’ is een 
in eigen beheer ontwikkeld instrument dat de discussie over 
windmolens op een specifieke plaats kan helpen richting te 
geven. Letterlijk.

Duurzaamheid wordt ook betrokken bij haalbaarheidsonder-
zoeken herbestemming van waardevol erfgoed als kerken 
en industriële gebouwen. Daarvoor is een handige scan als 
instrument ontwikkeld. 

Samenwerking
Het Gelders Genootschap zoekt de samenwerking met 
andere organisaties op het vlak van erfgoed en is dit in het 
verslagjaar meer dan ooit aangegaan. Onze mensen speel-
den een centrale rol in het Samenwerkingsverband Erfgoed 
en waren nauw betrokken bij de voorbereiding om te komen 
tot de Gelderse Erfgoed Alliantie. 

Kennisdag ‘Van wie is de openbare ruimte?’
Op onze Algemene Ledenvergadering, in mei van dit jaar in 
Gennep, stond de vraag centraal ‘Van wie is de openbare 
ruimte?’ Een reeks van excellente sprekers introduceerde 
bij de aanwezigen originele inzichten in een beleving van de 
openbare ruimte. Het was een nuttige bijdrage aan de ver-
dieping en verbreding van kennis en inzicht bij bestuurders, 
ambtenaren en adviseurs, die werkzaam zijn in het ruimtelijk 
domein. 

Een goed jaar
Het was een goed jaar voor het Gelders Genootschap. 
Meer werk, nieuwe medewerkers en een heel mooi financi-
eel resultaat. Werken aan ruimtelijke kwaliteit zoals wij dat 
doen, voldoet opnieuw aan de herziene organisatorische 
kwaliteitseisen van ISO 9001:2015. Het is een eis die wij 
vooral aan ons zelf stellen. 

Slot
Namens het bestuur van de vereniging het Gelders Genoot-
schap dank ik alle medewerkers voor het vele goede en mooie 
werk dat in 2017 is verricht en dat ten goede komt aan de 
‘schoonheid in stad en land’ in Gelderland en Noord Limburg.
Over dat werk gaat dit jaarverslag. Ik nodig u van harte uit 
om er kennis van te nemen. Ons werk is de moeite waard!
Hans Esmeijer,
Voorzitter
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“Er komt een nieuw samenspel waarbij  
we meer uitgaan van inspiratie  

dan van regels”

1
Ontwikkelingen
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1.1 Werken aan een 
toekomstgerichte organisatie
Onze vertrouwde werkwijze is aan het veranderen. Dat geldt 
ook voor de gemeenten waarmee we nauw samenwerken. 
De Omgevingswet gaat in 2021 van kracht en er zijn tal van 
uitdagingen voor iedereen die zich met de fysieke leefomge-
ving bezig houdt. Meer ruimte voor lokale bestuurlijke afwe-
gingsruimte, integraal werken, co-creatie en participatie en 
opstellen van nieuwe instrumenten zoals een omgevingsvisie 
en een omgevingsplan. 
Maar niet alleen de komst van de Omgevingswet is ingrijpend. 
Dat zijn ook de opgaven in onze fysieke leefomgeving. De 
transitie naar een duurzame wereld heeft een grote ruimtelijke 
impact. En dat geldt ook voor het vinden van nieuwe bestem-
mingen voor cultureel erfgoed, het beschermen en sterker 
maken van ons waardevolle landschap, de natuurdoelen, 
de leegstand en krimp op de ene plek en de behoefte aan 
nieuwe woningen op de andere. 
Zeker is dat er een nieuw samenspel komt; een andere werk-
wijze waarin de burger meer ruimte en verantwoordelijkheid 
krijgt en waarbij we meer uitgaan van inspiratie dan van regels. 
De komende jaren gaan wij samen met onze leden, klanten 
en partners op zoek naar nieuwe vormen om te werken aan 
omgevingskwaliteit. Het Gelders Genootschap ziet de ver-
anderingen als kans: om de interne werkwijze en de kwa-
liteitsadvisering verder te moderniseren en beter te laten 
aansluiten bij de eisen van de tijd. 

1.2 Wendbaar Werken
In 2017 heeft het bestuur van het Gelders Genootschap de 
visie ‘Wendbaar Werken, vernieuwing organisatie van het 
Gelders Genootschap’ vastgesteld. 
De aanleiding voor ‘Wendbaar Werken’ is de steeds sneller 
veranderende wereld, met nieuwe regelgeving en herijking 
van de overheidsrol richting burgers. Dit gaat gepaard met 
een cultuurverandering en een vraag naar nieuwe vormen van 
dienstverlening, waarop het Gelders Genootschap adequaat 
moet inspelen. 

De visie ‘Wendbaar Werken’ is nu volop in uitvoering. 
De doelen daarbij zijn:

 – Wendbaar worden om snel en adequaat te kunnen 
inspelen op de klantvraag; 

 – Een netwerkorganisatie worden, waar de 
verantwoordelijkheid lager in de organisatie ligt; 

 – Talenten en competenties van medewerkers beter 
benutten en ontwikkelen;

 – Zorgen dat projecten, vanaf acquisitie tot facturering, 
beter worden beheerst;

 – Bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering  
en toekomstbestendige financiering. 

1.3 Kwaliteit Verbinden
‘Kwaliteit Verbinden’ is de titel van het beleidsplan voor de 
jaren 2018 tot en met 2021. In 2017 hebben we in samen-
spraak met medewerkers, leden en bestuur de visie opge-
steld. De visie is vastgesteld door het bestuur in februari 
2018 en wordt op de ALV van juni 2018 gepresenteerd aan 
de leden. 

Het beleidsplan geeft de ledengemeenten inzicht in onze 
koers en vormt de basis voor de communicatie naar buiten. 

Het Beleidsplan kent 4 speerpunten, die de komende 
jaren programmatisch worden uitgewerkt:

 – Borgen omgevingskwaliteit onder de Omgevingswet;
 – Kwalitatieve energietransitie en klimaatadaptatie;
 – Toekomstbestendig landschap;
 – Maatschappelijk verankeren cultureel erfgoed.

1.4 Nieuwe huisstijl en website
De website van het Gelders Genootschap was verouderd en 
we werden niet goed gevonden in de digitale wereld. Het ver-
trouwde logo, hoewel een mooi logo, was niet goed zichtbaar 
en bruikbaar in digitale uitingen. Reden voldoende om in 2017 
een nieuwe huisstijl en een nieuwe website te ontwikkelen. 
De nieuwe website is gemaakt door Frontis en Andrea Sinke 
is aangetrokken voor het ontwerpen van het logo en de huis-
stijl. Het nieuwe logo is beter geschikt voor digitale uitingen 
en is praktisch in gebruik. Studio026, onze vaste huisont-
werper, past onze uitingen zoals Beeldspraak aan met de 
nieuwe kleuren en logo. 

Wat zegt ons nieuwe logo?
Symboliek
Ons nieuwe logo verbeeldt de zorg voor ruimtelijke kwaliteit 
van het Gelders Genootschap: bevordering en instandhou-
ding van de schoonheid van stad en land, al bijna 100 jaar. 
Het verhaal is gevat in een vierkant. Dat drukt stevigheid, 
zekerheid en ambitie uit. Er zit geen lijst, geen rand om dit 
vierkant. Ons werkterrein heeft ook geen strenge afbakening 
naar buiten. Wij zijn open naar onze omgeving. De kleur-
vlakken corresponderen met de variëteit van het landschap 
in Gelderland en Noord- Limburg: het rivierlandschap, de 
groene Veluwe, het coulissenlandschap dat de Achterhoek 
kenmerkt. En de steden en dorpen, de infrastructuur die 
verbindt en doorsnijdt.

Het beeld
Het beeld is een geabstraheerd landschap waarin een 
donkerblauwe slingerende vorm perspectief geeft. Het kan 
gelezen worden als een rivier, een beek, maar evengoed als 
weg of pad. Het geeft tevens beweging, dynamiek en ont-
wikkeling weer. Het is een verbindend element in de verder 
strakke voorstelling. De vorm van de gekleurde vierkantjes 
staat voor in stand houden van wat goed is, de moeite waard 
blijkt. Het lichtblauw aan de bovenzijde roept de associatie 
op met lucht, schone lucht. Het streepje rood aan de basis 
kan staan voor aarde, steen, erfgoed, stedelijk gebied. De 
blokjes groen staan voor natuur, bos, park of voor weide en 
akkerbouw. Alles tezamen is het landschap in een beeld 
gevat. Ongeveer daar waar in het beeld een horizon vermoed 
kan worden, loopt een lijn diagonaal. Het symboliseert dat 
het landschap van Gelderland ook enig reliëf kent. Van rechts 
naar links lezend, drukt het ook een stijgende lijn uit. Je kunt 
er ook bij denken dat hier het evenwicht is verstoord. Het 
Gelders Genootschap is altijd op zoek om ruimtelijke kwaliteit 
te koesteren en te bevorderen: wat niet goed is afgewogen, 
wat niet in harmonie is, moet worden hersteld. 
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De kleuren
De kleuren vertegenwoordigen belangrijke waarden die 
het werk van het Gelders Genootschap dragen. Zo staat 
het groen voor de verwachting en de hoop, maar ook voor 
duurzaamheid, gezondheid, rust. Het rood voor de liefde, de 
hartstocht, passie. Het blauw voor betrouwbaarheid, loyali-
teit, zakelijkheid, helderheid, recht en gerechtigheid. Het wit 
is de kleur van de onbevangenheid, de open mind, zuiverheid 
en eenvoud. 
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2
Vereniging en

Bureau

“Inzicht in behoeften van klanten en  
sturen op kwaliteit raakt direct aan de  

nieuwe koers van Gelders Genootschap.”
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Gelders Genootschap is een vereniging van 53  
gemeenten in Gelderland, 3 in Limburg en Oss.  
Namens de vereniging voert het bureau van het  
Gelders Genootschap de dagelijkse werkzaamheden 
uit. Vanaf de start in 1919 is de verenigingsgedachte 
altijd een katalysator geweest voor het gemeenschap-
pelijk streven naar omgevingskwaliteit. Gemeenten 
onderschrijven als lid van de vereniging allemaal  
hetzelfde doel: het instandhouden en bevorderen van 
de schoonheid van stad en land. Bij deze ideële doel-
stelling past ook een non-profit opzet.

2.1 Bestuur
Het Bestuur kwam in het verslagjaar vijf keer bijeen. Daar-
bij zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde 
gekomen: financiën, de organisatievernieuwing ‘Wendbaar 
Werken’, Statuten van de vereniging, de Erfgoedalliantie, het 
beleidsplan, Gelders Genootschap 100 jaar en de nieuwe 
huisstijl.

Marije Eleveld, wethouder in Ede verliet ons bestuur door 
een eervolle benoeming in de provincie Utrecht. Miranda de 
Vries is benoemd tot burgemeester in Etten Leur en moest 
haar bestuurszetel opgeven. Beiden waren zeer toegewijde 
bestuursleden met een eigenstandige inbreng. De Leden-
vergadering benoemde Arend van Hout, burgemeester van 
Westervoort als lid van het bestuur in de vacature die ontstond 
door het bedanken van Mark Slinkman, die helaas zijn agen-
da sinds zijn benoeming als burgemeester in de gemeente 
Berg en Dal niet langer kon combineren. Het bestuur is op 
zoek gegaan naar vervangers in de regio Rivierenland en 
de Food Valley regio, die in de eerst volgende ALV worden 
voorgedragen.
De vergadering stemde in met de verlenging van de termijn 
van de voorzitter met nog eens drie jaar. 

Samenstelling Bestuur per 1 januari 2017
 – de heer J.J.W. Esmeijer, voorzitter, oud-gedeputeerde 

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

burgemeester van Beuningen
 – de heer H.J.G. Gommers, wethouder in Winterswijk
 – de heer P.J.J. Lucassen, wethouder Gennep
 – de heer mr. M. Slinkman, burgemeester van Groesbeek 
 – de heer N.T. Stukker, wethouder Apeldoorn
 – mevrouw dr. M.W.M. de Vries, burgemeester van 

Geldermalsen (tot 1 december)

Samenstelling Bestuur per 31 december 2017
 – de heer J.J.W. Esmeijer, voorzitter, oud-gedeputeerde 

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

burgemeester Beuningen
 – de heer H.J.G. Gommers, wethouder Winterswijk
 – de heer drs. A.J. van Hout, burgemeester Westervoort
 – de heer P.J.J. Lucassen, wethouder Gennep
 – de heer N.T. Stukker, wethouder Apeldoorn

2.2 Medewerkers
Door uitbreiding van de werkzaamheden hebben we in het 
verslagjaar twee nieuwe medewerkers aangenomen. Marlie-
ke Damstra, adviseur cultuurhistorie vanaf 1 maart en Engeli 
Kummeling, adviseur ruimtelijke kwaliteit vanaf 1 september. 
In het verslagjaar namen wij na bijna 17 jaar deskundige 
en betrokken inzet afscheid van Tessa Stahlie-Biersteker zij 
heeft een nieuwe werkkring gevonden. 

Bij Gelders Genootschap werkten in 2017 de volgende 
medewerkers:
1. Dr. S.M. (Simon) van den Bergh hoofd bedrijfsvoering 

geograaf/historicus – specialist erfgoed  
en participatie

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

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

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

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

6. Ir. W. (Wilma) Broer, architect – adviseur ruimtelijke 
kwaliteit

7. Drs. R.J.A. (Roger) Crols, architectuurhistoricus –
adviseur erfgoed - specialist wederopbouw

8. D.M. (Marlieke) Damstra MA, architectuurhistoricus – 
adviseur erfgoed (vanaf 1 maart)

9. Drs. G.J.M. (Gerard) Derks, planoloog/historisch 
geograaf - adviseur erfgoed en ruimtelijke kwaliteit

10. F. (Frits) van Dijk, administratief medewerker/
huismeester

11. Ir. J.L. (Leo) van Grondelle, architect – adviseur 
ruimtelijke kwaliteit

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

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

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

15. Ir. R.C.E. (Renée) Koning, directeur 
16. Ir. E. (Engeli) Kummeling, stedenbouwkundige –

adviseur ruimtelijke kwaliteit (vanaf 18 september)
17. H.J. (Henk) Mulder, boekhouder
18. Ing. B.T.(Boukje) Overbeek, bouwhistoricus – adviseur 

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

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

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

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

administratie 
23. Ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker, architect – adviseur 

ruimtelijke kwaliteit (t/m 31 december). Zij heeft een 
nieuwe werkkring gevonden

24. Ing. C.M.H. (Christel) Steentjes, ervenconsulent – 
adviseur landschap en ruimtelijke kwaliteit
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25. Dr. E.A.C. (Elyze) historisch geograaf – adviseur 
erfgoed - specialist historische buitenplaatsen

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

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

28. Dr. J. (Jeroen) Westerman, adviseur erfgoed – 
Coördinator Samenwerkingsverband Cultuurhistorie 
Gelderland

29. K.W.T. (Karin) van Zandvoort, bureaumanager

2.3. ISO-Kwaliteitsmanagement 
In september vorig jaar is onze organisatie ge(her)certificeerd 
op basis van de nieuwe ISO-norm 9001-2015. Het belang-
rijkste verschil met de oude norm (2008) is dat de organisatie 
laat zien hoe zij met risicobeheersing omgaat. Hoe inzicht te 
krijgen in behoeften van klanten (context-analyse) en hoe het 
management stuurt op kwaliteitsbeleid. Dat lijken misschien 
abstracte normen, maar ze raken direct aan de nieuwe koers 
van het Gelders Genootschap ‘Wendbaar Werken’ en de 
lijnen die in het Beleidsplan 2018-2021 zijn uitgezet.
De ISO-certificering blijkt al jaren een prima instrument om te 
sturen op kwaliteit van dienstverlening en klanttevredenheid. 
De nieuwe norm biedt ook een extra basis voor de uitvoering 
van het nieuwe beleid in de komende jaren.

2.4. Leden
Ledenvergadering
Vrijdag 30 juni 2017 organiseerde het Gelders Genootschap 
in Gennep de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Het inhoudelijk deel van de ALV stond in het teken van het 
thema “Van wie is de openbare ruimte?”.
Bij openbare ruimte gaat het om de ruimte om ons heen. De 
straat, het plein, de stad, het park, het landschap. Daarmee is 
het een wezenlijk deel van onze dagelijkse leefomgeving. De 
zorg voor openbare ruimte raakt ook de kern van de advisering 
door het Gelders Genootschap.
De invoering van de Omgevingswet en de daarmee samen-
hangende zorgplicht voor omgevingskwaliteit, vraagt om 
nieuwe manieren om hier samen met overheden en burgers 
aan te werken. Een mooie opgave voor de komende jaren!
Na de inleiding liet een aantal sprekers uit de wereld van 
wetenschap en omgevingskwaliteit hun licht op het thema 
schijnen. Dat gebeurde aan de hand van omgevingspsy-
chologie, burgerparticipatie, stadsklimaat en parkbeheer. De 
excursies in de middag waren gekoppeld aan de thema’s in 
de ochtend.
Dank aan de gemeente Gennep voor de gastvrijheid!

Vereniging en Bureau

Aalten
Apeldoorn
Arnhem
Barneveld
Bergen
Berg en Dal
Berkelland
Beuningen
Bronckhorst
Brummen
Buren
Culemborg
Doesburg
Doetinchem
Druten
Duiven
Ede
Elburg
Epe
Ermelo
Gennep
Geldermalsen
Harderwijk
Hattem
Heerde
Heumen
Lingewaal
Lingewaard
Lochem
Maasdriel
Montferland
Mook en Middelaar

Neder-Betuwe
Neerijnen
Nijkerk
Nijmegen
Nunspeet
Oldebroek
Oost Gelre
Oss
Oude IJsselstreek
Overbetuwe
Putten
Renkum
Rheden
Rijnwaarden
Rozendaal
Scherpenzeel
Tiel
Voorst
Wageningen
West Maas en Waal
Westervoort
Wijchen
Winterswijk
Zaltbommel
Zevenaar
Zutphen
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“In een vroeg stadium helderheid over  
de contouren van nieuw beleid.”

3
Werken aan 
omgevings-

kwaliteit
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Werken aan omgevingskwaliteit

3.1 Anticiperen op de komst van de 
Omgevingswet 
Veel gemeenten in Gelderland en Noord-Limburg zijn inmid-
dels aan de slag gegaan met de Omgevingswet. Bijna elke 
gemeente heeft wel een projectleider of werkgroep die de 
kar trekt en een door de raad vastgesteld implementatieplan. 
Meer dan de helft van onze ledengemeenten is bezig met 
het opstellen van een omgevingsvisie en maakt daarbij seri-
eus werk van burgerparticipatie. De animo voor deelname 
is onder bewoners en stakeholders mede daardoor groot. 

Het Gelders Genootschap ziet het als haar ambitie om gemeen-
ten te ondersteunen bij het volwaardig borgen van omgevings-
kwaliteit in het nieuwe instrumentarium. Daarom investeren wij 
in een goede voorlichting, kennisontwikkeling en in een actieve 
bijdrage aan de lokale implementatietrajecten. Het afgelopen 
jaar zijn rondom de Omgevingswet drie ronde tafelgesprekken 
georganiseerd, is het infoblad Omgevingswijs uitgebracht, en 
is met diverse gemeenten afgestemd over de aanpak. Adviseurs 
van het Gelders Genootschap nemen deel aan stakeholders-
bijeenkomsten, aan werkgroepen of adviseren direct over kwa-
liteitsborging bij de implementatie. 

In het afgelopen jaar hebben wij geïnvesteerd in kennisont-
wikkeling. Zo heeft het Gelders Genootschap in de persoon 
van Janos Boros bijgedragen aan het project OOK, Omge-
vingsplan Op Kwaliteit. Het uit vertegenwoordigers van de 
regionale adviesorganisaties van Team Ruimtelijke Kwaliteit 
en enkele stedenbouwkundige bureaus samengesteld team 
heeft een denkraam ontwikkeld waarmee omgevingskwaliteit 
op een stimulerende en samenhangende wijze kan worden 
verankerd in het Omgevingsplan. Dit heeft geresulteerd in 
het Schetsboek OOK. 

In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft het Gelders 
Genootschap met het oog op de Omgevingswet voorstellen 
gedaan voor de vernieuwing van de CRK. De voorstellen 
behelzen het uitbouwen van de dialoog, een flexibele inzet 
van deskundigen en het toevoegen van de expertise Duur-
zaamheid aan de CRK. 

Daarnaast anticipeert het Gelders Genootschap in diver-
se projecten alvast op de geest van de omgevingswet. Bij-
voorbeeld voor de gemeente Bronckhorst heeft het Gelders 
Genootschap samen met de bevolking de kernkwaliteiten van 
het Nationale Landschap concreet gemaakt en een stappen-
plan ontwikkeld voor beoordeling vanuit een ‚ja-mits‘ houding. 
Voor de gemeente Lingewaard is een Kwaliteitsgids opge-
steld die kernkwaliteiten vastlegt en stimulerende handreikin-
gen doet ter versterking van cultureel erfgoed en ruimtelijke 
kwaliteit. Voor de gemeente West Maas en Waal hebben wij 
in samenwerking met SAB Arnhem een Dorpskwaliteitsplan 
opgesteld. De Gids legt een helder verband tussen kernkwa-
liteiten, ambities en stimulerende richtlijnen. 
In het hoofdstuk Projecten leest u meer over de projecten.

Kortom, veel gemeenten wachten niet op 2012, het moment 
dat de Omgevingswet van kracht wordt, maar anticiperen 
daar nu al op. 

3.2 Participatie en co-creatie
Kwaliteitszorg zonder participatie is tegenwoordig eigenlijk 
niet meer denkbaar. De bijdrage van burgers, ondernemers en 
belangenorganisaties wordt in bijna iedere activiteit onderge-
bracht. Participatie is nadrukkelijk niet het over de schutting 
gooien van gemeentelijke taken naar de samenleving. Het 
voorziet in verrijking van de informatie die bij besluitvorming 
wordt betrokken. 
Het is gemakkelijk om te denken dat participatie de lekenblik, 
of het enge burgerbelang vertegenwoordigt. Dan zouden 
burger en deskundigen tegenover elkaar staan, waarbij zelfs 
wel eens geopperd wordt dat deskundigen de rationele en 
onderbouwde blik vertegenwoordigen en burgers meer op 
het niveau van beleving en emotie – de onderbuik – zitten. 
Dat is niet het geval. 
In de eerste plaats zijn veel burgers ook deskundig op één 
of ander terrein – hetzij beroepsmatig, hetzij vanuit oprechte 
interesse. Het is zinniger specifieke eigenschappen van deze 
groepen te benoemen en te zien waar deze groepen elkaar 
aanvullen of verrijken. Burgers weten maar al te goed hoe 
hun eigen omgeving gebruikt wordt, welke harde en zachte 
krachten de politieke besluitvorming beïnvloeden en hebben 
tezamen vaak een goed geheugen. Ervaringen uit het verle-
den weten zij goed op te lepelen.
Deskundigen kunnen vanuit hun expertise de nodige context 
bieden, weten verschijnselen te duiden en kunnen ogen-
schijnlijk zachte verschijnselen meet- en toetsbaar maken. 
Zij hebben misschien niet altijd veel ervaring ter plaatse, maar 
kunnen de ervaringen van elders inbrengen: als visie of als 
contramal. De kracht van participatieve processen zit hem 
dan natuurlijk ook in het combineren van beide vormen van 
kennis en ervaring.
In het werk van het Genootschap is participatie inmiddels 
een vaste waarde. Het ‘burgerlid’ leverde in veel gemeen-
ten al een belangrijke bijdrage aan de omgevingskwaliteit in 
de betreffende adviescommissies. Tegenwoordig vinden er 
gelukkig ook allerlei vormen van participatie plaats bij andere 
kwaliteitsprojecten. Zo waren er informatie avonden voor de 
kernkwaliteiten Bronckhorst en zijn burgers en maatschap-
pelijke organisaties uitgebreid betrokken bij de vraag rondom 
de noodzaak van het aanwijzen van beeldbepalende panden 
in de gemeente Heumen en verschillende schetsschuiten, 
bijvoorbeeld op Landgoed Voorstonden. 

3.3 Moderniseren van de zorg voor 
erfgoed
Monumentenzorg is in erfgoedzorg veranderd. Dat gaat om 
meer dan een ander label op hetzelfde werk. Het werkterrein 
is verbreed en strekt zich uit naar andere beleidsterreinen 
als ruimtelijke ordening, recreatie & toerisme, economie & 
vitaliteit en verduurzaming en klimaatadaptatie. 
De objectgerichte monumentenzorg bestaat nog altijd – 
en terecht. Er zijn bijzondere gebouwen die het koesteren 
waard zijn. Maar een goed beschreven monumentenregister 
benut niet als vanzelf de kracht van erfgoed voor omgeving 
en samenleving. Erfgoedzorg is immers geen doel op zich. 
Ondernemers vestigen zich niet in een binnenstad vanwege 
een beschermend bestemmingsplan, toeristen komen niet 
als vanzelf op fietsvakantie omdat het agrarisch erfgoed via 
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ensembles wordt beschermd en eigenaars zorgen niet voor 
een aangename, gezonde en veilige leefomgeving omdat 
hun pand beeldbepalend is. 
Investeren in erfgoed werkt optimaal als het zich verbindt 
met zaken die belangrijk zijn voor de samenleving. Zonder 
goed zicht op maatschappelijke en ruimtelijke opgaven, is 
erfgoedzorg weinig effectief en inspirerend.

Transformatie – het niveau van het gebouw
De bijdrage van erfgoedzorgers aan de doorontwikkeling van 
gebouwen is misschien nog het helderst herkenbaar. De vele 
haalbaarheidsonderzoeken die het Gelders Genootschap 
al jaren produceert zijn daar een goed voorbeeld van. Niet 
langer wordt met veel taal aangegeven wat niet mag en niet 
kan – samen met opdrachtgevers e gemeenten wordt met 
beeldmateriaal onderzocht waar het gebouw mogelijkheden 
biedt voor interventie. 
Het werk in de commissies is natuurlijk niet anders. De mees-
te monumentencommissies hebben hun beschermende en 
soms zelf verbiedende instelling losgelaten. Zij stellen zich 
op naast de eigenaar om mee te denken en oplossingen voor 
modernisering aan te dragen.

Visievorming – het niveau van het gebied
Zoals de erfgoedzorg bijdraagt aan de ontwikkeling van 
gebouwen, kan het bijdragen aan de visievorming rond-
om gebiedsontwikkelingen. Dat is hierboven al heel hel-
der beschreven aan de hand van de kernkwaliteiten in de 
gemeente Bronckhorst, maar de landgoederenprojecten 
– Nieuw Gelders Arcadië en Langs IJssel en Berkel – van 
het Genootschap zijn in wezen niet anders, zij het in eerste 
instantie gericht op het landgoederenlandschap. 

Erfgoed draagt bij aan sociaal maatschappelijke 
opgaven
Tenslotte zijn er nog de brede, maatschappelijke opgaven, 
waar erfgoed op zinvolle wijze aan kan bijdragen: onderwer-
pen als verduurzaming, energietransitie, klimaatadaptatie, 
demografische en economische krimp. Het gaat dan nog niet 
eens om het verduurzamen van erfgoed zelf, hoewel ook dat 
een grote vlucht heeft genomen de laatste jaren.
Het gaat meer om leren van praktijken uit het verleden: wat is 
de functie van leilindes met betrekking tot hittestress? Wat 
is een logische plaats op gebouw, er f en in het landschap 
voor zonnepanelen? Hoe kunnen historische binnensteden 
gebruik maken van hun historische waterstructuur om water-
overlast zoveel mogelijk te beperken? Opgaven op verschil-
lende niveaus, die telkens weer om maatwerkoplossingen 
vragen. 

3.4 Energietransitie
De energietransitie zal ons landschap veranderen, zowel 
in het stedelijk als in het landelijk gebied. De vraag die ons 
bezig houdt is hoe je dit op een zorgvuldige manier, met 
ruimtelijke kwaliteit, kan doen.
Of het nu gaat om duurzaamheidsmaatregelen aan of op 
woningen of herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte 
die nodig zijn om de stad klimaatbestendig te maken: het 
maakt voor het stadsbeeld veel uit hoe je dit vorm geeft. 

Elke gemeente krijgt ermee te maken. Duurzaamheid wordt 
immers een steeds belangrijker thema. Wordt het een tech-
nische ingreep of wordt er daarnaast ook gestreefd naar 
ruimtelijke kwaliteit en hoe speelt esthetiek daarbij een rol? 
Ruimtelijke ingrepen ten behoeve van de energietransitie 
maken deel uit van een ontwerpopgave. 
In het landelijke gebied zal door de energietransitie het land-
schap nog ingrijpender veranderen. Immers, het accommo-
deren van hernieuwbare energiebronnen zoals windturbines 
en zonneparken vraagt veel ruimte en de ruimtelijke impact 
op het landschap is groot.
Het Gelders Genootschap adviseert gemeenten en regio’s 
bij het maken van keuzes: Welke ontwerpstrategie is wense-
lijk? Waar wil je iets wel en waar niet? Pas je het zorgvuldig in 
het landschap of transformeer je het landschap tot een nieuw 
energielandschap met ruimtelijke kwaliteiten?

Werken aan omgevingskwaliteit
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5.1 Gids voor Ruimtelijke Kwaliteit 
gemeente Geldermalsen
In opdracht van de gemeente Geldermalsen is een Gids 
voor Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld. De Gids is tot stand 
gekomen na een zorgvuldig traject waarbij de gemeente-
raad, ondernemers en burgers zijn betrokken. Zo is er in een 
vroeg stadium helderheid over de contouren van het nieuwe 
beleid ontstaan.

Integraal en uitnodigend 
De Gids is veel meer dan een welstandsnota, het gaat om 
integraal beleid voor omgevingskwaliteit, waarbij ook cul-
tuurhistorie, landschap en duurzaamheid een grote rol spe-
len. Daarmee is optimaal ingespeeld op de kwaliteiten en 
identiteiten van de gemeente Geldermalsen en is voor elk 
gebied beleid op maat gemaakt. De Gids legt hierbij een 
logisch verband tussen waarden, kernkwaliteiten, ambities 
en richtlijnen.
Er is gekozen voor een uitnodigende opzet: minder toet-
singscriteria, meer ruimte voor initiatief. Daarnaast is veel 
met beeldmateriaal gewerkt, ter ondersteuning van de tekst. 
De Gids is zowel een toetsingskader voor kleinere plannen 
als stimulerend kader voor grotere opgaven. Hiermee is een 
goede balans ontstaan tussen vrijheid voor burgers en waar-
borgen van cultuurhistorische, landschappelijke en ruimte-
lijke kwaliteiten.

5.2 Dorpskwaliteitsplan  
West Maas en Waal 
Samen met Bureau SAB en de gemeente West Maas en 
Waal heeft het Gelders Genootschap een ‘dorpskwaliteits-
plan’ opgesteld. Gelders Genootschap heeft daarbij haar 
expertise op het terrein van cultureel erfgoed en ruimtelijke 
kwaliteit ingebracht. 
Eerst is de kern Beneden-Leeuwen als pilot uitgewerkt, In 
2018 zijn de overige 7 kernen aan de beurt. Naar verwachting 
stelt de gemeenteraad het plan eind 2018 vast.

Integrale aanpak
De thema’s vanuit de Structuurvisie Dorpen 2025 – wonen, 
werken, verkeer en duurzaamheid – zijn in het plan mee-
genomen. Tegelijkertijd zijn bestaande ruimtelijke en cul-
tuurhistorische kwaliteiten vastgelegd, die nu nog in secto-
raal welstandsbeleid en cultuurhistorische inventarisaties 
zijn opgenomen. Het dorpskwaliteitsplan draagt hierdoor 
zowel elementen in zich van een omgevingsplan als een 
omgevingsvisie.

Versterken identiteit
Voor elk van de acht kernen van de gemeente West Maas en 
Waal geeft het dorpskwaliteitsplan aan hoe ruimtelijke initia-
tieven kunnen bijdragen aan het waarborgen en waar mogelijk 
versterken van de identiteiten van deze kernen. Dat gebeurt 
op een zeer beeldende en toegankelijke manier, zodat initi-
atiefnemers snel inzicht hebben in de geldende richtlijnen. 
Daarbij hoort ook een open en interactief proces, waarbij de 
gemeente en commissie ruimtelijke kwaliteit initiatiefnemers 
adviseren en begeleiden.

Nieuw instrument dat anticipeert op de omgevingswet
Het plan vervangt de huidige gemeentelijke welstandsnota 
en biedt tevens een samenhangend integraal beleidskader en 
een inspiratiebron voor de thema’s cultuurhistorie, ruimtelijke 
kwaliteit van de bebouwing en openbare ruimte. Het dorps-
kwaliteitsplan dient als uitnodigend kader voor het realiseren 
van nieuwe, ruimtelijke ontwikkelingen en legt een helder 
verband tussen kernkwaliteiten, ambities en stimulerende 
richtlijnen. 
Met dit instrument anticipeert de gemeente West Maas en 
Waal op de komende Omgevingswet.

5.3 Historische bebouwing Huissen
Als verbijzondering in de Gids Ruimtelijke Kwaliteit gemeente 
een aanvullende inventarisatie uitgevoerd in Huissen naar de 
nog aanwezige historische kwaliteit. Het merendeel van de 
vooroorlogse historische bebouwing in Huissen is tijdens de 
bombardementen van 1943 en 1944 verwoest. 

Het in cultuurhistorisch opzicht waardevolle historische 
nederzettingspatroon is door de eeuwen echter nagenoeg 
onaangetast gebleven en vormt een belangrijke drager van 
de historische karakteristiek van Huissen. Het kleinschali-
ge karakter van de bebouwing is steeds gehandhaafd en 
daarmee bleef de sfeer die kenmerkend is voor het histori-
sche deel bestaan. De bebouwing bestaat grotendeels uit 
wederopbouwpanden en enkele vooroorlogse panden. De 
historische begrenzingen zijn nog goed te herkennen in de 
Rijndijk (Stadsdam), de Stadswal, Achter de gracht en de 
Kloosterlaan (stadsgracht en burchtgracht) en de Walstraat 
en Doelenstraat (stadsmuur). 
Met deze inventarisatie is in kaart gebracht waar de kwalitei-
ten nog aanwezig zijn, waar er verstoringen zijn opgetreden 
die op relatief eenvoudige wijze verholpen kunnen worden 
en enkele plekken die een grotere inspanning vragen om de 
kwaliteit terug te brengen. Dit heeft geleid tot aanbevelingen 
voor herstel van historische kwaliteiten.

Ten behoeve van het verhogen van de beeldkwaliteit in het 
centrum van Huissen zijn er voorbeeldschetsen gemaakt van 
panden met storende onderpuien en luifels e.d. 
De hiervoor genoemde principes en de voorbeeldschetsen 
zijn bedoeld als stimulans om de historische kwaliteit in Huis-
sen te bewaren, waar mogelijk te versterken en eventuele 
verstoringen te verhelpen. Zodat uiteindelijk de totale omge-
vingskwaliteit in Huissen op een hoger niveau komt.

5.4 Herbestemming van het vroegere 
gemeentehuis in Beek-Ubbergen 
In de gemeente Berg en Dal zijn in 2016/2017 plannen opge-
steld voor de herbestemming van het vroegere gemeentehuis 
in Beek-Ubbergen. Deze plannen omvatten naast de herbe-
stemming van de voormalige villa een tamelijk grootschalige 
nieuwbouw ten behoeve van woningen direct naast de villa. 
Als gevolg van een burgerinitiatief in Beek-Ubbergen kwa-
men er stevige protesten tegen deze ontwikkeling vanuit de 
optiek dat de historische kwaliteit van de villalocatie en de 
plek in het dorp uitgangspunt diende te zijn in plaats van forse 
nieuwbouw. Ondanks het gegeven dat het bestemmingsplan 
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een dergelijke ontwikkeling toeliet, heeft de gemeente uitein-
delijk besloten dat het plan op zijn uitgangspunten diende te 
worden herzien. Daarom werd een klankbordgroep opgericht 
waarin naast vertegenwoordigers van het burgerinitiatief en 
de bevolking ook het Gelders Genootschap en de project-
ontwikkelaar opgenomen waren. De klankbordgroep werd 
voorgezeten door de wethouder RO en verder gefaciliteerd 
door de gemeente. Ook de projectontwikkelaar voor de loca-
tie nam aan de vergaderingen deel. 
Doel was te komen tot een gezamenlijk gedragen invulling 
van deze voor Beek-Ubbergen belangrijke locatie die én 
cultuurhistorisch verantwoord was én economisch haalbaar.
Na enkele vergaderingen waarin de stedenbouwkundige en 
cultuurhistorische aspecten van de plek werden besproken 
kwam een oplossingsrichting in beeld. Een architectenbu-
reau was ingeschakeld om enkele massastudies uit te voeren, 
inclusief een architectuurbeeld. Deze studies gaven echter 
aanleiding voor discussies over de hoeveelheid bebouwing 
en de architectuurstijl, de wijze van herbestemming van de 
villa en de inrichting van de ruimte rondom de villa. Reden 
waarom de gemeente het Gelders Genootschap heeft 
gevraagd een beeldkwaliteitsplan voor de locatie op te stel-
len, aangevuld met aanbevelingen voor de architectuur. Qua 
beeldkwaliteitseisen gaat dit BKP behoorlijk ver, maar de 
gemeente wilde vooral helderheid en consensus over de 
wijze van invullen van deze plek.
Het BKP is voor commentaar aan de klankbordgroep voor-
gelegd en zijn waar mogelijk de reacties verwerkt. 
Inmiddels heeft het College van B&W het BKP geaccepteerd 
en zal deze voorleggen aan de gemeenteraad in de hoop 
dat hierna de herontwikkeling van deze voor Beek-Ubber-
gen belangrijke locatie daadwerkelijk ter hand genomen kan 
worden.

5.5 Kernkwaliteiten Nationaal 
Landschap De Graafschap 
Gemeente Bronckhorst
Het noordelijke deel van de gemeente Bronckhorst maakt 
deel uit van Nationaal Landschap De Graafschap. Een van 
rijkswege aangewezen kleinschalig waardevol landschap 
van oeverwallen langs de IJssel, veel historie en een moza-
iek van landgoederen en oude ontginningen. Ruimtelijke 
ontwikkelingen in het nationaal landschap zijn mogelijk, 
mits de kernkwaliteiten worden behouden en versterkt. 
Het ‘Ja, mits-principe’. De provincie Gelderland heeft deze 
kernkwaliteiten vastgelegd in de Omgevingsverordening 
Gelderland.

Kansen voor landschap én initiatiefnemers 
Ook de gemeente Bronckhorst wil dit bijzondere landschap 
behouden en ontwikkelen en ziet hierbij een belangrijke rol 
voor de bewoners, initiatiefnemers en gebruikers van het 
gebied. De gemeente heeft daarom het Gelders Genoot-
schap gevraagd de kernkwaliteiten verder te concretiseren 
en een werkwijze op te stellen. Dit is gedaan in samen-
werking met de betrokken bewoners, organisaties en de 
gemeente.
De reeds op hoofdlijn vastgelegde kernkwaliteiten vormen 
het vertrekpunt. Voor de input van en afstemming met het 

gebied is een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit 
het gebied ingesteld. Op basis van het landschapsontwik-
kelingsplan en de input vanuit de klankbordgroep zijn de 
kernkwaliteiten verder geconcretiseerd naar de kernkwali-
teitenkaart en vertaald in ambities en bouwstenen voor het 
landschap. Zo geeft het kader aan hoe ruimtelijke ontwik-
kelingen kunnen bijdragen aan de kernkwaliteiten van het 
landschap. De kernkwaliteiten bieden zo kansen voor de 
initiatiefnemer en de omgeving.

Kwaliteit maak je samen
Het proces is belangrijk, immers kwaliteit maak je samen. 
Het stappenplan en het kader zelf geven de initiatiefnemer 
houvast bij de planvorming en de afweging zodat vooraf dui-
delijk is wat de ambities zijn voor het landschap en hoe de 
initiatiefnemer met een ruimtelijke ontwikkeling kan bijdragen 
aan de kwaliteiten van het nationaal landschap.

5.6 De Windkijker
Het plaatsen van windmolens in ons cultuurlandschap is 
noodzakelijk, maar geeft emotie. Dit is heel begrijpelijk. 
Windmolens hebben een grote impact op de omgeving en 
zijn moeilijk in te passen. Iedereen vormt zijn eigen beeld 
op basis van fotovisualisaties of met behulp van tekeningen 
in het platte vlak of 3D vlak. Maar het blijft lastig om je een 
beeld te vormen hoe het er straks echt uitziet vanaf jouw 
favoriete plek of vanuit jouw straat. Wat zien we eigenlijk en 
wat vinden wij ervan? 

Het Gelders Genootschap heeft is, in samenwerking met 
industrieel vormgever Henrik de Goffau, De Windkijker ont-
wikkeld. Met de Windkijker kan je het effect van een windmo-
len op een afstand tussen de 600 en 5000 meter vanaf elke 
willekeurige plek bekijken. Met de windkijker is het mogelijk 
om ter plekke, in het veld, samen te kijken hoe het er straks 
uitziet. Het geeft een heel realistische weergave van het effect 
van windmolens in het landschap. Met het grote voordeel 
dat je er samen tegelijkertijd over praat. Soms valt het tegen, 
soms valt het mee. Zoals een gebruiker zei:

“De Windkijker is een 
goed middel om een 
gefundeerde mening 

te krijgen”

5.7 Dynamische Ruimtelijke 
Kwaliteitskaart voor de Cleantech 
regio 
De regio Stedendriehoek profileert zich als de Cleantech 
regio, wat betekent dat zij vol inzet op duurzaamheid. Het 
landschap tussen Apeldoorn, Deventer en Zutphen is boven-
dien bijzonder waardevol. Hier liggen fraaie landgoede-
ren, stads- en dorpsgezichten, het rivierlandschap van de 
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Gelderse IJssel en de flanken van de Veluwe. Midden door 
dit landschap loopt de A1. De snelweg zal in de komende 
jaren worden verbreed. Hierbij stellen de partijen zich onder 
andere de volgende twee vragen: 

 – Zijn er langs de A1 kansen voor energietransitie?
 – En kunnen we het dan zo doen dat het landschap er 

fraaier van wordt?
Het Gelders Genootschap is samen met StudioD in opdracht 
van de gemeenten Apeldoorn en Voorst en de provincie 
Gelderland met deze vragen aan de slag gegaan. In wer-
kateliers met vakmensen van Apeldoorn, Voorst, Deventer, 
Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland is ontwerpend 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Dit heeft geresulteerd 
in dynamische Ruimtelijke Kwaliteitskaart en een Toolbox.
Nieuwe gereedschap voor landschapsversterking en 
energietransitie
De kaart is dynamisch, omdat energietransitie sterk in ont-
wikkeling is, zowel wat betreft de techniek als wat betreft de 
vraag wat we passend vinden. De kaart is heel goed bruikbaar 
bij het voeren van de dialoog. 
In de Toolbox zijn voor elk landschapstype gereedschappen 
voor landschapsversterking en energietransitie opgenomen. 
De Toolbox geeft inspiratie voor ontwerpopgaven, die kansen 
bieden om de ruimtelijk/landschappelijke structuur van de 
regio te versterken. Want hoe sterker de structuur, hoe groter 
de opnamecapaciteit voor energietransitie!
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RAYON I
Epe, Harderwijk, Hattem, Heerde, Oldebroek, Putten, 
Scherpenzeel, Voorst
Voorzitter
de heer B. Statema
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit 
de heer ir. J.L. van Grondelle
(Putten, Scherpenzeel, Voorst)
de heer ir. G.J. Jonkhout
(Harderwijk)
de heer ir. L.P.M. Reijmer
(Epe, Hattem, Heerde, Oldebroek)
Adviseurs cultuurhistorie
mevrouw E.M. ter Braak MA (op afroep)
de heer dr. J. Westerman (op afroep)
Architect
de heer ir. J. van Dijk
Landschapsarchitect
mevrouw ir. S. Schuit
Burgerleden 
Hattem
de heer D. Nagelhout
mevrouw J. de Vries-Vonk
Harderwijk
mevrouw J.L. den Hartog
de heer A. de Haas
Putten
de heer B. van den Hazel
mevrouw A. van de Ridder–Verweij
Scherpenzeel
de heer L.J.M. van Riel 

RAYON II
Apeldoorn
Voorzitter
de heer N.E. Joosten b.c.
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
de heer ir. G.J. Jonkhout
Architect
mevrouw M.G.C. Pieters
Stedenbouwkundige
de heer J.A. Westrik
Landschapsarchitect
mevrouw ir. S. Schuit
Monumentendeskundige
mevrouw M.A.C. Polman
Deskundige archeologie/Historisch geograaf
de heer prof. dr. L.P. Louwe Kooijmans
Adviseur Cultuurhistorie
de heer dr. J. Westerman
Burgerleden
de heer J. Wesseling
mevrouw L.C. te Wiericke-van Klaveren

RAYON IV
Aalten, Berkelland, Brummen, Bronckhorst, Doetinchem, 
Duiven, Lingewaard, Oost Gelre, Rijnwaarden, 
Westervoort, Winterswijk, Zevenaar
Voorzitter
de heer G.C.M. van Elk
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
mevrouw ir. W. Broer 
(Brummen, Doetinchem, Duiven, Lingewaard, 
Westervoort, Zevenaar, Rijnwaarden)
de heer ir. L.P.M. Reijmer 
(Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk)
de heer J.N. Pietersma arch. AvB
(Bronckhorst)
Architect
de heer ir. P. Koelewijn
Stedenbouwkundige
de heer ir. J. Nakken
Adviseurs Cultuurhistorie
mevrouw ing. B.T. Overbeek (op afroep)
de heer W. Weijkamp MA (op afroep)
Burgerleden
Berkelland
de heer F.J.A. Oostrik
Brummen
de heer J.W. Hagens (monumenten)
de heer Q. van Swinderen (monumenten) 
Duiven
mevrouw R. Boot
Winterswijk
de heer J.H. Stemerdink
Zevenaar
mevrouw J.W. den Hartog-van Beek
de heer J. Ringenaldus

RAYON V
Doesburg, Montferland, Oude IJsselstreek, Renkum, 
Rheden, Rozendaal, Zutphen
Voorzitter
de heer N.E. Joosten b.c.
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
de heer J.N. Pietersma arch. AvB
Architect
de heer ir. G.J.M. König
Stedenbouwkundige
de heer ir. B.H.G. Huiskamp
Adviseurs Cultuurhistorie
mevrouw ing. B.T. Overbeek 
Burgerleden
Renkum
de heer D. Marijs
Oude IJsselstreek
de heer B.G. Jonkers
Mevrouw T. van der Leeden (monumenten)
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RAYON VI
Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen
Voorzitter
de heer H.J. Vreeswijk
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
Beuningen, Druten
de heer ir. L.P.M. Reijmer
Heumen
mevrouw T. Stahlie -Biersteker
Berg en Dal
mevrouw ir. W. Broer
Architect
de heer A.G. Vermeulen arch AvB
Stedenbouwkundige
de heer E.D. Jongen
Adviseurs Cultuurhistorie
de heer W. Weijkamp MA (op afroep)
Landschapsarchitect
mevrouw ir. A.G.S.M. Kho (op afroep)

RAYON VIII
Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, 
Neerijnen, West Maas en Waal, Zaltbommel
Voorzitter
de heer F.R. Hoving
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen
mevrouw T. Stahlie-Biersteker
Neder Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel, 
Maasdriel 
Architect
de heer J.B. van der Meer
Landschapsarchitect
mevrouw ir. J.M. Heetman
Adviseurs Cultuurhistorie
de heer dr. J. Westerman
Burgerleden
Geldermalsen
mevrouw C. Sterrenburg-de Jong
mevrouw G.M.A.L. van der Weijde
de heer R. Koch 
Neder-Betuwe
de heer J. Bruyn
West Maas en Waal
mevrouw B. Jager

COMMISSIE NOORD-LIMBURG
Bergen, Gennep, Mook en Middelaar
Voorzitter
de heer H.J. Vreeswijk
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
de heer ir. J. Boros
Stedenbouwkundige/architect
de heer ir. J.P.F.M. Thole 
de heer A.G. Vermeulen
Adviseur cultuurhistorie
de heer W. Weijkamp MA (op afroep) 
Landschapsarchitect
mevrouw ir. A. Kho (op afroep)

COMMISSIE LIMBURGS KWALITEITSMENU
Bergen, Gennep, Mook en Middelaar
Voorzitter
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

GEMEENTE BUREN
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
mevrouw ir. T. Stahlie-Biersteker
Adviseur Cultuurhistorie
de heer ir. M.A. van Bleek
Monumentendeskundige
de heer J. Raes
Landschapsarchitect
mevrouw ir. M.G.F.M. Wolak

GEMEENTE ERMELO
Commissie Omgevingskwaliteit
Voorzitter
de heer B. Statema
Adviseur Welstand
de heer ir. G.J. Jonkhout
Adviseur Cultuurhistorie
mevrouw E.M. ter Braak MA
Architect
de heer ir. J. van Dijk
Landschapsarchitect
mevrouw ir. S. Schuit
Burgerleden
de heer R. van de Water
de heer J.G.M. de Lange
 
GEMEENTE LOCHEM
Adviseur cultuurhistorie
mevrouw ing. B.T. Overbeek
Stadsbouwmeester
de heer J.N. Pietersma arch. AvB
Burgerlid
Mevrouw H. van der Does

GEMEENTE NIJKERK
Voorzitter
mevrouw H.M.R. Lemstra – Gerards
Adviseur Welstand
de heer ir. J.L. van Grondelle
Adviseur Cultuurhistorie
de heer dr. J. Westerman
Burgerleden monumenten
de heer G. van de Veen
de heer H. Korthorst
de heer J.P. Nobel
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GEMEENTE OVERBETUWE
Voorzitter
de heer H.J.C. Vreeswijk
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
mevrouw ir. W. Broer
Architect
de heer A. Hans
Adviseur Cultuurhistorie
de heer W. Weijkamp MA
Burgerlid Welstand
mevrouw R. Nijssen
de heer P. van Ark
Burgerleden monumenten
de heer F. Coenders
de heer J. Zwartkruis

GEMEENTE WIJCHEN
Adviseur cultuurhistorie
de heer W. Weijkamp MA
Dorpsbouwmeester
de heer ir. G.J. Jonkhout
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Balans per 31 december 2017
(na voorstel resultaatbestemming) 

Exploitatieoverzicht over 2017

 

 

31.12.2017 
€   

31.12.2016 
€ 

ACTIEF

Vaste activa     

Materiële vaste activa 204.581  219.747  

Financiële vaste activa 1.234.322  1.413.768  

   1.438.903  1.633.515

Vlottende activa     

Debiteuren 473.635  719.165  

Overige vorderingen en overlopende activa 434.994  39.546  

   908.628  758.711

Liquide middelen  1.275.328  752.956

   3.622.860  3.145.183

      

PASSIEF     

Eigen vermogen     

Vrije reserve 2.021.023  1.639.787  

Herwaarderingsreserve beleggingen 107.612  101.362  

Bestemmingsreserves 777.666  777.666  

   2.906.301  2.518.815

Voorzieningen  133.889  81.614

      

Kortlopende schulden     

Crediteuren 38.395  91.864  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 263.646  205.732  

Overige schulden en overlopende passiva 280.629  247.158  

  582.670  544.754
  3.622.860  3.145.183

2017 
€

HERZIENE 
BEGROTING 

2017 
€ 

 2016 
€

Bedrijfsopbrengsten

Contributie 763 800 756

Bouwplannen 2.067.200 1.442.000 1.616.521

Projecten 947.577 975.000 1.047.543

Algemene opbrengsten 229 4.200 984

3.015.769 2.422.000 2.665.804

Bedrijfslasten

Personeelskosten   

* Salarissen 1.525.156 1.513.000 1.506.563

* Pensioenpremies 223.274 206.000 190.286

* Sociale lasten 235.708 234.000 229.899

* Overige personeelskosten 237.955 182.000 179.181

Afschrijvingskosten 41.375 45.000 40.387

Huisvestingskosten 68.922 55.000 59.687

Administratiekosten 86.832 85.000 88.194

Commissiekosten 41.012 60.000 46.929

Algemene kosten 109.074 57.000 88.210

2.569.309 2.437.000 2.429.335

Bedrijfsresultaat 446.460 -15.000 236.468

    

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 53.117 21.000 -17.721
Rentelasten en soortgelijke kosten -6.856 -6.000 -5.700

Resultaat voor vennootschapsbelasting 492.721 0 213.047

Vennootschapsbelasting 111.485 0 12.549

Resultaat na vennootschapsbelasting 381.236 0 200.498

Voorstel resultaatbestemming
Te onttrekken aan bestemde reserve sociaal fonds 0 0 0
Toe te voegen/Te onttrekken aan vrije reserve 381.236 0 200.498

381.236 0 200.498
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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.

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 waardeverminderin-
gen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschat-
te economische levensduur en worden berekend op basis 
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening 
houdend met een eventuele residuwaarde. De afschrij-
ving 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.

Onderhanden projecten
De post onderhanden projecten in opdracht van derden 
bestaat uit het saldo van gerealiseerde projectkosten en, 
indien van toepassing, verwerkte verliezen en reeds gede-
clareerde termijnen. Onderhanden projecten worden afzon-
derlijk in de balans onder vlottende activa gepresenteerd. 
Indien het een creditstand vertoond worden deze gepre-
senteerd onder de kortlopende schulden.

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 geamor-
tiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Nood-
zakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaar-
heid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen 
worden 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.
De waardering van de verplichting is de beste schatting van 
de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansda-
tum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van 
geld materieel 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 laste respectievelijk ten gunste van de 
winst-en-verliesrekening.
Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen 
wanneer de vereniging beschikkingsmacht heeft over de 
pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de 
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toekomstige economische voordelen die de pensioenvor-
dering in zich bergt zullen toekomen aan de vereniging en 
wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden 
vastgesteld.
Ultimo 2017 waren er geen pensioenvorderingen. Er waren 
verder geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijk-
se 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 voorzien-
baar 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 concurrentie wordt getreden met belastingplichtige 
ondernemers. Om die reden is het Gelders Genootschap 
subjectief belastingplichtig ingevolge de Wet op de Ven-
nootschapsbelasting 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 aaneengesloten tijdvak van 5 jaren. Over de belaste 
winst of het belastbare resultaat is 20% (tot € 200.000) 
respectievelijk 25% (vanaf € 200.000) verschuldigd. Het 
Gelders Genootschap 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 vast-
gesteld en in overleg met de accountant vastgesteld. 

COLOFON
Ontwerp/bouw website
studio026, arnhem
Fotografie
Erwin Zijlstra / studio026 / Gelders Genootschap


