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Afgelopen jaar heb ik met genoegen 
bijgedragen aan de omgevingskwaliteit 
van Duiven. Als adviseur leg ik daarbij de 
nadruk op dialoog, begeleiding en een 
oplossingsgerichte houding. Hierdoor 
worden initiatiefnemers gestimuleerd om 
plannen te maken die positief bijdragen 
aan de omgevingskwaliteit. Deze werk-
wijze geeft voldoening: we werken samen 
met aanvragers en ontwerpers aan de 
beste oplossing, waarmee we zowel de 
kwaliteit van de publieke ruimte verbete-
ren als ook de wensen van de opdracht-

gever vervullen. Dit vraagt ook om nauwe 
samenwerking met de ambtelijke organi-
satie, die prima verloopt. 
De meeste plannen worden ter plekke 
tijdens het mandaatoverleg, samen met 
het burgerlid afgedaan. Door het aandra-
gen van oplossingen en goed overleg met 
ambtenaren en aanvragers worden er vrij 
snel (meestal binnen één of twee weken) 
aangepaste plannen ingediend. Reke-
ning houdend met de diverse wensen en 
ideeën, proberen we dan te komen tot 
alternatieven. Veelal is dit tot tevredenheid 
van aanvragers.
De wijze waarop we in de gemeente 
Duiven adviseren anticipeert mooi op de 
Omgevingswet, die over enkele jaren in 
werking treedt. Onder deze wet wordt 
omgevingskwaliteit veel meer een verant-
woordelijkheid van ons allen. Om dat te 
realiseren staan niet langer regels voorop, 
maar wordt gekeken hoe plannen of pro-
jecten kunnen bijdragen aan ‘een goede 
omgevingskwaliteit’. Burgers en bedrijven 
krijgen hierdoor meer ruimte om hun plan-
nen te realiseren. Gemeenten krijgen op 
hun beurt meer ruimte om een afweging 
te maken tussen verschillende ruimtelijke 
belangen.

Terugblik burgerlid
Na een leerzaam eerste jaar begon ik 
mijn tweede jaar als burgerlid in 2016 al 

met aanzienlijk meer kennis en ervaring 
en gelukkig met nog steeds evenveel 
enthousiasme. 
In 2016 is er wederom een heel divers 
scala aan plannen de revue gepasseerd, 
waarvan verreweg het grootste aantal al 
tijdens de mandaatzitting van een posi-
tief advies kon worden voorzien. Essen-
tieel daarbij is de oplossingsgerichte 
werkwijze binnen de welstandcommis-
sie, die ik als burgerlid zeer waardeer en 
ondersteun. Door goed te luisteren naar 
de wensen van de initiatiefnemers en 
deze, indien nodig, te vertalen naar 
alternatieve mogelijkheden die 
beter aansluiten aan de geldende 
regels, werd in bijna alle geval-
len een oplossing gevonden die 
door alle betrokkenen kon worden 
gedragen.
Ook op het gebied van reclame is 
er het nodige te doen geweest in 2016. 
Van aanvragen voor ledschermen op het 
industriegebied tot het aanbrengen van 
(verlichte) gevelreclame op de panden in 
het nieuwe centrumplan. Zoals te voor-
zien, waren de wensen van de betreffende 
initiatiefnemers niet altijd in lijn met de 
gestelde eisen aan reclame-uitingen. In 
goed overleg met betrokkenen hebben 
we gelukkig ook daar altijd een passende 
oplossing voor kunnen vinden!
Renske Boot

Terugblik
ir. Wilma Broer
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1 | overZicht van het GeBieD

infrastructuur

viA15
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infrastructuur

viA15

De aanleg van 15 km nieuwe snelweg is 
ingrijpend. In de auto doe je er 8 minu-
ten over, maar als je er woont is de weg 
altijd aanwezig. Zo is de doortrekking van 
Rijksweg A15 vanaf Ressen naar de A12 
niet direct een aanwinst voor de mensen 
in Bemmel, Angeren, Boerenhoek, Loo, 
Groessen, Helhoek, Duiven en Zevenaar 
en ook niet voor Park Lingezegen en 
het natuurgebied Gelderse Poort. Toch 
hebben regionale bestuurders gecon-
cludeerd dat de nieuwe snelweg voor de 

economie van de Stadregio een onmis-
bare schakel is, ook als daarvoor een 
brug over het Pannerdensch kanaal moet 
worden gebouwd.
Omdat het Gelders Genootschap zich 
de zorgen van de mensen in het gebied 
aantrekt, heeft ze zich de afgelopen jaren 
ingezet voor een zo goed mogelijke inpas-
sing van deze nieuwe snelweg. Hiertoe 
heeft ze in opdracht van de gemeenten 
Overbetuwe, Lingewaard, Duiven, Zeve-
naar en de Provincie Gelderland een 

Ruimtelijk Kwaliteitskader opgesteld, 
waarin de ambities vanuit de omgeving 
samenhangend zijn gepresenteerd. Door 
op deze wijze de krachten in de regio te 
bundelen zijn veel van die ambities in het 
Tracébesluit ViA15 en het bijbehorende 
landschapsplan verwerkt. Zo komt er nu 
toch een deksel over de A15 in het hart 
van de buurtschap Helhoek. In opdracht 
van de Provincie heeft het GG het Ruim-
telijk Kwaliteitskader ook vertaald in land-
schapsplannen voor regionale wegen en 

2 | verlenGDe a15 in het snelWeGennetWerk
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fietspaden, die tegelijk met de A15 wor-
den gereconstrueerd of aangelegd.
Kwaliteitsambities in plannen alleen is 
niet genoeg. Ze moeten doorwerken in 
uitvoeringsplannen, die door marktpar-
tijen worden gerealiseerd voor Rijkswa-
terstaat (RWS) en de Provincie. Daarom 
is er een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
ViA15 (CRK ViA15) opgericht. Ook onze 
rayonarchitect Wilma Broer is namens 
de gemeentelijke commissies ruimtelijke 
kwaliteit lid van de CRK ViA15.
De eerste taak van de CRK ViA15 is het 
opstellen van een Programma van Eisen 
voor Ruimtelijke kwaliteit (EPVE) te bege-
leiden. In het EPVE staan vormgevings-

eisen voor alles wat gebouwd en aange-
legd moet worden; zoals de nieuwe brug 
over het Pannerdens Kanaal, de deksel 
bij Helhoek, maar ook geluidschermen, 
fietstunnels, masten, grondwallen etc. 
Dit EPVE is een contractdocument bij 
de aanbesteding door RWS, maar het is 
ook onderdeel van de Welstandsnota’s of 
Nota’s Ruimtelijke Kwaliteit, die door de 
gemeente zijn vastgesteld. Op die manier 
is het EPVE ook een beleidskader bij de 
vergunningverlening.
In de aanbestedingsfase zal de CRK 
ViA15 er op toezien dat de aanbiedingen 
van de marktpartijen voldoen aan de eisen 
voor ruimtelijke kwaliteit. En na gunning 

zal de CRK ViA15 bouwplannen en 
inrichtingsplannen beoordelen. 
Als Gelders Genootschap zijn wij 
blij met de aandacht voor ruimtelijke 
kwaliteit bij dit project en de rol, die 
we mogen spelen om te zorgen dat 
het voor mensen in de omgeving zo 
mooi mogelijk wordt. Onze uitdaging is 
om buiten de wettelijke vereisten meer-
waarde toe te voegen aan de omgeving, 
zoals een brug, die een fraai beeldmerk 
is voor de Gelderse Poort, een geluidwal 
als een glooiend park bij Bemmel, Huis 
Rijswijk als pleisterplaats in een recre-
atieve route langs havezaten, een stad-
sentree van Zevenaar met groene allure 
en een fietspadennet, dat een serieuze 
bedreiging gaat vormen voor de tolop-
brengst van de snelweg.
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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 omgevings-
plan, die houvast moeten geven voor 
het realiseren van ruimtelijke initiatieven. 
Maar met alleen nieuw beleid is nog geen 
sprake van cultuurverandering. Die is ook 

nodig in het proces, in het gesprek tus-
sen gemeente en initiatiefnemer. En bij de 
advisering door uw welstandscommissie. 
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 voor alles 
in lijn is met de Omgevingswet. Als raad 
kunt u echter nu al belangrijke stappen 
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 toekomstige 
leefomgeving. Betrek ook uw wel-
standscommissie hierbij. Uiteindelijk 
hebben we hetzelfde doel: een mooi 
en leefbaar Duiven!

OmgevingsweT: 
gemeenTerAAD 
DOe er ieTs mee!
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1 | foto centrumplein met terassensfeer 2 | straatBeelD centrum (pastoriestraat)

vitaal centrum Duiven

CenTrumplAn
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vitaal centrum Duiven

CenTrumplAn

3 | Duiven’ teGels met verhalen vanuit De GescheiDenis -BeWerkt in het centrumplein

De verwachting is dat eind 2018 alle 
werkzaamheden klaar zijn van het project 
‘Vitaal Centrum Duiven’. Hiervoor wer-
den diverse deelprojecten gerealiseerd 
in verschillende fases. Te weten, Fase I: 
Pastoriestraat, opgeleverd oktober 2012, 
Fase II: Nieuwbouwcomplex aan het plein 
met onder andere DE OGTENT (nieuwe 
CCOG), bibliotheek, zwembad, kinder-
opvang, winkels en horeca, opgeleverd 
september 2015, Fase III: nieuwbouw 
LIDL en horeca aan pleinzijde, in voorbe-

reiding, realisatie 2016 en fase IV: aan-
sluiting Elshofpassage op fase II.

Met het plan Vitaal Centrum Duiven 
geeft de gemeente uitvoering aan de 
stedenbouwkundige visie ‘Een uitnodi-
gend dorpshart’, die op 23 april 2008 in 
een referendum is gekozen. Deze visie 
is opgesteld door stedenbouwkundig 
adviesbureau Wissing uit Barendrecht. 
Alle plannen zijn besproken in een zoge-
naamd kwaliteitsteam. Dhr kalsbeek 

(geestelijk vader van het centrumplan en 
stedenbouwkundige) en de gemeente-
architect werken samen met de project-
ontwikkelaars om de ontwerpen een zeer 
hoge kwaliteit mee te geven, passend bij 
de ambities van de gemeente. De verga-
deringen waren goed begeleid waardoor 
een collegiale sfeer ontstond om ook 
oplossingsgericht mee te denken.

ja
ar

ve
rs

la
g

D
u

iv
en

20
16



AAnbevelingen

- 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).

- Op termijn gaat de welstandsnota 
dan op in de Omgevingsvisie en 
Omgevingsplan. Reden waarom een 
actualisatie van de welstandsnota  
aan te bevelen is. Betrek hierbij ook  

de burgers en ondernemers. 
- De gemeentearchitect wordt steeds 

vaker betrokken in het ‘voortraject,  
c.q. RO-traject’ van plannen. Het 
doorgaan in deze richting is positief.  
In deze fase heeft advisering meer 
effect en kan er beter worden 
gestuurd op omgevingskwaliteit.

- Het organiseren van een bijeenkomst/
excursie voor raadsleden is prettig, 
bijvoorbeeld gekoppeld aan de pre-
sentatie van het jaarverslag.

OnTwerp: rau architecten 
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1 | avr GeZien vanuit De a12

energietransitie en marketing

Avr reClAme 
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energietransitie en marketing

Avr reClAme 

De reclame-uitingen op het beeldbe-
palende complex van AVR (gericht naar 
de A12) zijn behandeld in de voltallige 
commissie. De wijziging van reclame 
heeft te maken met de vernieuwing van 
het bedrijfsconcept waarbij het logo en 
de uitstraling worden gemoderniseerd. 
In eerste instantie was het voorstel als 
onvoldoende afgestemd en onvoldoende 
ondergeschikt beoordeeld ten opzichte 
van het bestaande architectuurbeeld van 
het gebouw van de AVR. Dit had vooral te 

maken met de nieuwe te plaatsen hori-
zontale band die nogal afwijkend was van 
de vierkante frames. Op basis hiervan is 
het plan negatief beoordeeld. Inmiddels is 
het plan aangepast, waarbij sprake is van 
een beter in de architectuur geïntegreerd 
concept. 

2 | eerste voorstel
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1 | huis riJsWiJk, Groessen

liemers commissie

CulTuurhisTOrie en mOnumenTen
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liemers commissie

CulTuurhisTOrie en mOnumenTen

2 | op locatie, loo valkenhof

De colleges van burgemeester en wet-
houders van de gemeenten Duiven en 
Zevenaar hebben in november 2014 
besloten om de samenwerking op de 
beleidsterreinen monumenten en arche-
ologie gezamenlijk vorm te geven. Bij 
besluit van beide colleges van 24 maart 
2015 is de nieuwe Monumentencommis-
sie Duiven – Zevenaar ingesteld en zijn  
er nieuwe commissieleden benoemd.
Inmiddels werkt de commissie al een 
ruime tijd in deze samenstelling.  

Hiermee geven beide gemeenten de 
gezamenlijke belangen op het gebied 
van erfgoed (archeologie en monumen-
ten) vorm. De commissie adviseert beide 
gemeenten op het gebied van monumen-
ten, archeologie en het cultuurhistorisch 
landschap. De reden om deze samen-
werking te zoeken is vooral omdat beide 
gemeenten van mening zijn dat geschie-
denis en dus erfgoed niet gebonden is 
aan gemeente(grenzen) maar grenzen 
overstijgt, dus bijvoorbeeld de Liemers 
in zijn geheel betreft. De samenwerking 
biedt de mogelijkheid om de monumen-
tencommissie te versterken. Dit laatste 
is vooral belangrijk voor de vraagstuk-
ken, zoals Huize Rijswijck te Duiven (ivm 
het doortrekken van de A15) en/of her-
bestemming van grotere monumentale 
objecten als het BAT, herbestemming van 
het gemeentehuis te Zevenaar.
 
De monumentencommissie vergaderde 
in 2014 vierwekelijks, waarbij vooral 
complexe plannen en projecten worden 
voorgelegd. De planbehandelingen zijn in 
principe openbaar en iedereen is welkom 
om te zien hoe daar met initiatiefnemers 
(inwoners, architecten, ondernemers) 
aan de plannen wordt gewerkt. Niet zoals 
vroeger pas aan het einde van de plan- 
vorming, maar juist bij de eerste ideeën 
en schetsen, om samen te zoeken naar 

een optimale kwaliteit in een bestaande 
omgeving. Via het Gelders Genootschap 
worden de plannen op een soepele wijze 
afgestemd met de welstandscommissie.
 
De nieuwe monumentencommissie 
bestaat uit de leden:
Voorzitter
De heer M.C. Pieterse
deskundige monumenten en  
architectuur
De heer W. Weijkamp
deskundige restauratiearchitectuur
De heer G. Bouwhuis
deskundige cultuurhistorie
De heer P. Polman
deskundige archeologie
De heer J. Habraken
deskundige landschaps-
architectuur
Mevrouw J. Haverkort
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Commissie welstand  
en monumenten 
Voorzitter
Sjef van Elk
gemeentearchitect
ir. Wilma Broer
Architect en stedenbouwkundige
ir. Peter Koelewijn
landschapsarchitect
ir. Jan Nakken
Adviseur cultuurhistorie
Werner Weijkamp MA
burgerlid
Renske Boot 
Ambtelijke ondersteuning
Frans Visser, Linda van Zeben-Stevens 
 - Onder mandaat van de gemeente-

architect zijn 174 plannen behandeld, 
deels in aanwezigheid van de aan-
vrager of ontwerper. 

- Van deze plannen werd 83% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

- Voor 17% was een wijziging nodig. 
- De voltallige commissie behandelde in 

totaal 1 plan. 
- Dit was 1 definitieve aanvraag; com-

missieplannen betreffen voornamelijk 

sAmensTelling 
COmmissie

2016 in Cijfers
grote ruimtelijke / stedenbouwkundige 
ontwikkelingen.

- Voor 6 plannen brachten wij een 
gecombineerd welstands- en monu-
mentenadvies uit.

WelstanDscommissie vlnr: Jan nakken, Wilma Broer, peter 
koeleWiJn, sJef van elk (niet op foto renske Boot)
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