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voorwoord

Met dit jaarverslag van de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit geven wij inzicht in 
de werkwijze en samenstelling van de 
commissie. Tevens laten we zien hoeveel 
plannen zijn behandeld in de commis-
sie en onder mandaat van de adviseur 
ruimtelijke kwaliteit. In de praktijk handelt 
deze het grootste deel van de plannen af. 
De commissie wordt alleen ingeschakeld 
voor grote en complexe ruimtelijke vraag-
stukken.

 Bij wijzigingen aan monumenten vindt 
afstemming plaats met de integrale 
welstand en monumentencommissie en 
wordt een geïntegreerd advies uitge-
bracht.

Gemeentehuis BRummen
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TerugBlik
iR. Wilma BRoeR

Afgelopen jaar heb ik met plezier bijge-
dragen aan de omgevingskwaliteit van 
Brummen.
Als adviseur leg ik daarbij de nadruk op 
dialoog en begeleiding. Dit stimuleert 
burgers en ondernemers om plannen te 
maken die bijdragen aan de woon- en 
omgevingskwaliteit. Zo‘n werkwijze geeft 
voldoening: we werken samen aan de 
beste oplossing, waarmee we zowel de 
omgevingskwaliteit verbeteren, en tevens 
tegemoet komen aan de wensen van de 

opdrachtgever. Dit vraagt ook om nauwe 
samenwerking met de ambtelijke organi-
satie, die prima verloopt. 
De meeste plannen worden ter plekke 
tijdens het 2-wekelijkse mandaatoverleg 
afgedaan. Dat is ook het moment om in 
vooroverleg de plannen te bespreken.
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1 | voGelvluCht 3 | ‘t’ BoeRDeRiJ ConCept (als entRee)2 | sChuuRWoninG ConCept

De Bongerd

HersTrucTurering
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De Bongerd

HersTrucTurering

Bij dit project is niet alleen sprake van een 
bijzonder proces, maar ook van een bijzon-
der resultaat.
Het proces is begonnen bij het zoge-
naamde RO overleg. Tijdens dit overleg 
kan een regisseur van de gemeente de 
rayonarchitect gebruiken als klankbord bij 
stedenbouwkundige projecten. Zo ook bij 
de herstructurering van De Bongerd.
Allereerst is het concept met bijbehorend 
programma besproken en is daarna samen 
met de architect gebrainstormd over een 

opzet die goed past binnen de geldende 
ruimtelijke randvoorwaarden. Gekozen 
is voor het idee van een ‘boerenerf’. De 
nieuwbouw is daarbij vormgegeven als 
een T-boerderij met rijwoningen in de 
vorm van schuren, het geheel omgeven 
door een groene informele buitenruimte. 
De opzet sluit goed aan op de tweekap-
pers aan de overkant van de straat.
Ook word ingespeeld op de aanwezige 
hoogteverschillen en bewaart het boe-
renerf voldoende afstand tot de achter-

tuinen van de aangrenzende percelen. 
Door als gemeente, welstand en architect 
samen op te trekken is er een efficiënt 
pad gevolgd met een optimaal ruimtelijke 
resultaat.

Ontwerp: 
Arnoo Holleman Architektengroep Gelderland

4 | stRaatBeelD
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1 | voGelvluCht
Bron: WWW.pixaiR.nl

monumenten en cultuurhistorie

laag HelBergen 
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monumenten en cultuurhistorie

laag HelBergen 

Een van de meest bijzondere projecten op 
het gebied van erfgoed in de gemeente 
Brummen is zonder twijfel de restauratie 
en herbestemming van het monumentale 
huis Laag Helbergen in de buurtschap 
Cortenoever. De commissie ondersteunt 
samen met Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, de Provincie Gelderland en de 
Monumentenwacht Gelderland de bevlo-
gen eigenaar bij de complexe planvorming. 
Dit wordt georganiseerd in het zoge-
naamde Planoverleg van het Samenwer-
kingsverband Cultuurhistorie Gelderland. 
In 2016 is er uitgebreid aandacht besteed 

aan de schade beperkende maatregelen 
in het kader van de waterstaatkundige 
ontwikkelingen rondom Laag Helbergen 
en de mogelijke gevolgen daarvan voor het 
pand. Inmiddels hebben de werkzaamhe-
den voor wat betreft de hoofdbouwmassa 
plaatsgevonden. De ten dele ontgraven 
funderingen aan de westzijde zijn hersteld 
en de terp is op deze plaats aangeheeld. 
Het Planoverleg heeft zich sterk gemaakt 
voor verdere schadebeperkende maatre-
gelen bij de monumentale negentiende-
eeuwse schuur. In december is overleg 
gevoerd over de verschillende mogelijk-

heden om de funderingen van de schuur 
te versterken en daarmee een passende 
herbestemming mogelijk te maken. Naar 
verwachting zullen in de loop van 2017 
deze werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Met de consolidatie van de funderingen 
van het complex is een goede basis ont-
staan voor de toekomstige herbestem-
ming tot bierbrouwerij met ontvangstruim-
ten. Ten behoeve van een succesvolle 
realisatie is de eigenaar geadviseerd een 
bedrijfsplan op te stellen op basis waarvan 
een definitief plan voor de herbestemming 
kan worden uitgewerkt.

2 | ensemBle BeBouWinG (uit 2014)
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- Start met het oog op de Omgevingswet 
met het opstellen van een Omgevings-
visie. Deze geeft aan welke de ruimte-
lijke ambities voor de lange termijn zijn 
en vormt de basis voor het Omgevings-
plan (voorheen bestemmingsplan, wel-
standsnota etc). Actualiseer op basis 
hiervan de nota Ruimtelijke Kwaliteit en 
betrek hierbij burgers en ondernemers. 
Op termijn gaat de welstandsnota dan 
op in de Omgevingsvisie en Omge-
vingsplan.

- Organiseer een bijeenkomst/excursie 
voor raadsleden, bijvoorbeeld gekop-
peld aan de presentatie van het jaarver-
slag.

WoonWiJK BRummen

aanBevelingen
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1T/m 3 | DiveRse stRaatBeelDen

Renovatie vogelbuurt eerbeek

verBeTering duurzaamHeid en arcHiTecTuur
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Renovatie vogelbuurt eerbeek

verBeTering duurzaamHeid en 
arcHiTecTuur

Afgelopen jaar heeft de woningcorporatie 
diverse woningen in de vogelbuurt te Eer-
beek gerenoveerd. Daarbij zijn de keuken 
en het sanitair vernieuwd en zijn de gevels 
en het dak voorzien van (extra) isolatie. Het 
wonen heeft daarmee aan comfort gewon-
nen en het energieverbruik is spectaculair 
verlaagd. Als gevolg van deze ingrepen 
hebben de woningen een A-energielabel 
gekregen, voorheen was dat nog een 
D-label. Bij de renovatie hebben de woon-
blokken ook een uiterlijke metamorfose 

ondergaan. Vanuit welstand is geadvi-
seerd meer in te spelen op de steden-
bouwkundige verschillen tussen de blok-
ken, zodat er meer variatie in de wijk zou 
komen. Het bereikte resultaat levert een 
gevarieerd beeld op binnen een duidelijke 
onderlinge buurteenheid. Een uitstekende 
resultaat waarbij bewezen is dat verbete-
ring van wooncomfort en architectonische 
uitstraling hand in hand kunnen gaan. Daar 
mag de gemeente Brummen best trots op 
zijn!

 

4 | stRaatBeelD
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Integrale Commissie welstand  
en monumenten 
Rayonarchitect
ir. W. Broer
Adviseur cultuurhistorie
drs. R.J.A. Crols
Restauratiearchitect
Q. van Swinderen

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
Voorzitter
G.C.M. van Elk
Rayonarchitect
ir. W. Broer
Architect en stedenbouwkundige
ir. P. Koelewijn
Landschapsarchitect
ir. J. Nakken

- Onder mandaat van de adviseur 
ruimtelijke kwaliteit zijn 159 plannen 
behandeld, deels in aanwezigheid van 
de aanvrager of ontwerper. 

- Van deze plannen werd 76% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

- Voor 24% was een wijziging nodig. 
- Voor 6 plannen brachten wij een 

gecombineerd welstands- en monu-
mentenadvies uit.

samensTelling 
commissies

2016 in cijfers

vlnR: Jan naKKen, Wilma BRoeR, peteR KoeleWiJn, sJef van elK
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