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terugblik
Leo van GRonDeLLe

Leo van GRonDeLLe is aRChiteCt en 
seCRetaRis /DesKunDiGe van De CRK

Afgelopen jaar heb ik opnieuw met ple-
zier de kans gekregen om een bijdrage 
te mogen leveren aan de omgevings-
kwaliteit van Putten. Als adviseur hecht 
ik vooral aan een goede dialoog met 
initiatiefnemers en zorg ik ervoor dat ze 
op een prettige manier begeleid worden 
in het ontwerptraject. Daarin heeft de 
welstandscoördinator (de heer Hijwe-
gen) tevens een belangrijke en construc-
tieve rol. Mijn streven is om burgers en 
ondernemers te stimuleren om plannen 

te maken die bijdragen aan de woon- en 
omgevingskwaliteit en die voor hen even-
eens een meerwaarde zullen hebben. 
Daarbij gaat het zeker niet alleen om mooi 
of lelijk; over smaak valt immers niet te 
twisten. Het gaat vooral over functiona-
liteit, evenwicht en harmonie. Dit vraagt 
tegelijk om nauwe samenwerking met de 
ambtelijke organisatie. Doordat de diverse 
ambtenaren de weg naar het welstands-
overleg goed weten te vinden is deze 
samenwerking in Putten bijzonder prettig 
en evenwichtig. Zowel de projectleiders 
van ruimtelijke ordening als de mensen 
van openbare werken schuiven regel-
matig aan bij het welstandsoverleg. De 
insteek is daarbij om tot een eensluidend 
en richtinggevend advies te komen, zodat 
initiatiefnemers tijdig weten waar ze aan 
toe zijn. 
In het overleg met de mensen van ruimtelij-
ke ordening en openbare werken functio-
neer ik regelmatig ook als sparringpartner 
bij plannen die nog prematuur zijn. 
Bijna alle plannen worden ter plekke 
tijdens het 2-wekelijkse mandaatover-
leg afgedaan. Dat is ook het moment 
om in vooroverleg de diverse plannen te 
bespreken. Vaak zijn dit open en prettige 
gesprekken waarbij er geluisterd wordt 
naar de belangen van de diverse initiatief-
nemers. In dit overleg wordt naar de beste, 
soms pragmatische, oplossing gezocht. 

Daarbij wordt rekening gehouden met 
de impact van een plan, de visie van het 
bestuur en het draagvlak binnen de amb-
telijke organisatie. Naarmate een plan 
meer impact heeft wordt des te zorgvul-
diger gekeken hoe het plan past in zijn 
omgeving en in hoeverre het plan binnen 
de gemeente en het bestuur op draagvlak 
kunnen rekenen.
Kortom: We werken met alle betrokkenen 
aan de meest optimale oplossing, waarbij 
we zowel de gewenste omgevingskwa-
liteit realiseren, als tegemoet komen aan 
het wensenpakket van de opdrachtgever. 
Omdat zowel initiatiefnemers als 
ambtenaren de laatste jaren tevre-
den zijn over deze aanpak en men 
langzamerhand ook de positieve 
resultaten daarvan begint te zien, 
zijn ook het college en de raad 
tevreden met de ingezette werkwij-
ze. Het is daarom zeer aan te bevelen om 
de ingezette richting de komende jaren 
vast te houden, ook met de komst van de 
nieuwe omgevingswet.
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1 | Renovatie MuLtifunCtioneeL CentRuM stRouD  
Architect: saCon aRChiteCten 

Dorpskern

rePresentAtieve bebouwing
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Dorpskern

rePresentAtieve bebouwing

Multifunctioneel centruM 
Stroud 
Een interessant plan is de renovatie van 
het multifunctionele centrum Stroud. 
Omdat het een belangrijk gebouw is voor 
Putten, is gezocht naar een hoogwaar-
dige en frisse uitstraling, waardoor de 
herkenbaarheid van het gebouw is ver-
groot. Het ontwerp van Sacon heeft veel 
kwaliteit. Het was een uitdaging om deze 
kwaliteit vanaf het ontwerp tot de tot-
standkoming van het definitieve ontwerp 
ook vast te houden. Het overleg tussen de 

architect van Sacon en de rayonarchitect, 
leverde daaraan een belangrijke bijdrage. 

nieuwbouw Mariënhof 
Op een schitterende locatie, direct aan de 
rand van de dorpskern van Putten wordt 
een aantal eigentijdse appartementen 
gerealiseerd. In goed overleg tussen de 
architect, de afdeling ruimtelijke ontwik-
keling en de adviseur ruimtelijke kwali-
teit is gezocht naar het meest optimale 
gebouw voor deze locatie. Daarbij zijn 
diverse varianten besproken waarin 

gestreefd werd naar een goed evenwicht 
tussen het programma en de juiste inpas-
sing in de omgeving. Het deel van het 
gebouw dat grenst aan de naastgelegen 
woningen werd ten gevolge van deze 
overleggen verlaagd. Hierdoor werd niet 
alleen de hoofdmassa kleiner, ook sluit de 
schaal van het gebouw daardoor beter 
aan bij de schaal van de omgeving. Van-
wege de markante locatie en de groene 
omgeving, kon ingestemd worden met 
het wit gestucte gebouw dat hierdoor 
een voorname uitstraling heeft gekregen. 

2 | nieuwbouw MaRiënhof 
Architect: bLoKhuis bRaaKMan aRChiteCten
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- Start met het oog op de Omgevings-
wet met het opstellen van een Omge-
vingsvisie. Deze geeft aan welke de 
ruimtelijke ambities voor de lange 
termijn zijn en vormt de basis voor het 
Omgevingsplan (voorheen bestem-
mingsplan, welstandsnota etc).

- Actualiseer de welstandsnota / nota 
Ruimtelijke Kwaliteit en betrek hierbij 
burgers en ondernemers. Op termijn 
gaat de welstandsnota dan op in de 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan.

- Blijf de commissie ruimtelijke kwaliteit 

en gemandateerde betrekken in het 
voor- en RO-traject van plannen. In 
deze fase heeft advisering meer effect 
en kan beter worden gestuurd op 
omgevingskwaliteit.

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

- De wijze waarop we in de gemeente 
Putten adviseren anticipeert in zekere 
mate op de Omgevingswet, die over 
enkele jaren in werking treedt. 

 Onder deze wet wordt omgevings-
kwaliteit veel meer een verantwoorde-
lijkheid van ons allen. Om dat te reali-
seren staan niet langer regels voorop, 
maar wordt gekeken hoe plannen of 
projecten kunnen bijdragen aan ‘een 
goede omgevingskwaliteit’. Burgers 
en bedrijven krijgen hierdoor meer 
ruimte om hun plannen te realiseren. 
Gemeenten krijgen op hun beurt meer 
ruimte om een afweging te maken tus-
sen verschillende ruimtelijke belangen. 

veRanDeRinGen in het buitenGebieD

AAnbevelingen
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1 | uitbReiDinG MonuMentaLe boeRDeRiJ
Architect: RooRDinK aRChiteCten

Maatwerk

sAmenhAng met bestAAnde omgeving
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uitbreiding MonuMentale 
boerderij 
Van een geheel andere orde is de planvor-
ming voor de uitbreiding van een monu-
mentale boerderij naast het kruispunt 
van de Putterweg en de Zuiderveldweg. 
De uitbreiding is inmiddels gerealiseerd 
en het resultaat is goed zichtbaar. Bij de 
totstandkoming van het plan was een 
zeer verfijnde aanpak nodig waarbij de 
uitdaging was om de uitbreiding zo te 
ontwerpen dat de monumentale boerderij 

ruimtelijke kwaliteit verschillende sugges-
ties voor het optimaliseren van het plan 
aangereikt. 

nieuwbouw apparteMenten-
gebouw de Kroon
Dit plan is diverse keren besproken in het 
welstandsoverleg. Door de gemeente 
werden er duidelijke kaders meegegeven 
om te voorkomen dat het gebouw niet te 
massief zou worden en de omgeving zou 
gaan overheersen. Ook hier was sprake 
van een tijdige en regelmatige afstem-
ming tussen ruimtelijke ordening en de 
adviseur ruimtelijke kwaliteit. Door 
de constructieve besprekingen 
tussen ruimtelijke ontwikkeling, de 
gemandateerde en de architect 
kon een markant appartementen-
gebouw worden gerealiseerd dat 
zich op een vanzelfsprekende wijze 
voegt in de dorpse schaal van Putten. 
Vanwege de hoeklocatie en de ligging 
aan een belangrijke invalsweg van Putten, 
kon een meer markant gebouw worden 
gerealiseerd. 

2 | nieuwbouw appaRteMentenGebouw De KRoon
Architect: RooZenbeeK

als hoofdgebouw voldoende herkenbaar 
bleef. Dit werd bereikt door de uitbreiding 
qua massa ondergeschikt te houden aan 
de boerderij en uit te voeren in een geheel 
afwijkend materiaal. Tussen de architect, 
de monumentendeskundige en de advi-
seur ruimtelijke kwaliteit hebben meerdere 
gesprekken plaatsgevonden om tot een 
goed evenwicht te komen in het ontwerp. 
Daarbij was de sfeer van alle partijen 
bijzonder constructief en werden door de 
monumentendeskundige en de adviseur 
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Het zal u niet zijn ontgaan, de Omge-
vingswet is in aantocht. En dat betekent 
dat we voortaan heel anders omgaan 
met de inrichting van onze leefomgeving. 
Niet meer uitgaan van regels (wat mag?), 
maar meer van vertrouwen in burgers 
en bedrijven (wat kan?). Nogal een cul-
tuurverandering dus. Om dat te kunnen 
is eerst een heldere visie op omgevings-
kwaliteit nodig. En hier ligt voor u als 
gemeenteraad een belangrijke opgave! 

Sturen op omgevingskwaliteit zal vooral 
aan de voorkant moeten plaatsvinden, bij 

het vaststellen van gemeentelijk beleid. 
Dat gebeurt met een omgevingsvisie, 
waarin de gemeenteraad de koers en 
ambities voor de lange termijn vastlegt. 
En waarin is aangegeven hoe thema’s 
als gezondheid, kwaliteit leefomgeving 
en cultuurhistorie met elkaar samenhan-
gen. Kortom, waar wilt u als gemeente 
over pakweg 20 jaar staan? En wat voor 
gemeente wilt u zijn? Het is zaak om dit 
vanaf de start samen met burgers en 
bedrijven op te pakken en zo breed draag-
vlak te krijgen. Omgevingskwaliteit wordt 
daarmee een verantwoordelijkheid van 
alle inwoners.

Met een omgevingsvisie legt u een basis 
voor nadere regels in het omgevingsplan, 
die houvast moeten geven voor het reali-
seren van ruimtelijke initiatieven. Maar met 
alleen nieuw beleid is nog geen sprake van 
cultuurverandering. Die is ook nodig in het 
proces, in het gesprek tussen gemeente 
en initiatiefnemer. En bij de advisering 
door uw commissie ruimtelijke kwaliteit. 
Samen verkennen wat mogelijk is, hoe je 
bijdraagt aan kwaliteit en hoe je maximaal 
ruimte kunt bieden. Ook hier bij voorkeur 
aan de voorkant van het proces. 

Er is nog een lange weg te gaan voordat 
alles in lijn is met de Omgevingswet. Als 
raad kunt u echter nu al belangrijke stap-

pen zetten. En dat heeft alles te maken 
met die bewuste cultuuromslag. Ga in 
dialoog met uw burgers en kijk wat hun 
wensen zijn voor de huidige en toekomsti-
ge leefomgeving. Betrek ook uw commis-
sie ruimtelijke kwaliteit hierbij. Uiteindelijk 
hebben we hetzelfde doel: een mooi en 
leefbaar Putten!

omgevingswet: 
gemeenterAAd 
doe er iets mee!
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vLnR: John van DiJK, sanDRa sChuit, JoLanDa ReitsMa, Leo van GRonDeLLe 
foto’s ReChts: eva teR bRaaK, besseL van Den haZeL , ina De RiDDeR-veRweiJ

Voorzitter
mw. J. Reitsma-Buitenweg 
adviseur ruimtelijke kwaliteit
ir. J.L. van Grondelle 
architect
 ir. J. van Dijk 
Stedenbouwkundige/ 
landschapsarchitect
mw. S. Schuit
burgerlid 
dhr. B. van den Hazel
burgerlid
mw. A. de Ridder-Verweij 
Monumentendeskundige
mw. E.M ter Braak MA
Gelders Genootschap 
ambtelijke ondersteuning
dhr. A. Hijwegen

- Onder mandaat van de adviseur  
ruimtelijke kwaliteit zijn 384 plannen 
behandeld, deels in aanwezigheid van 
de aanvrager of ontwerper. 

- Van deze plannen werd 87% ter plekke 
van een positief advies voorzien, mede 
doordat er veel plannen in vooroverleg 
werden besproken.

- Voor 13% was een wijziging nodig. 
- Voor 1 plan brachten wij een gecom-

bineerd welstands- en monumenten-
advies uit.

sAmenstelling 
crk

2016 in cijfers
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