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Terugblik
Janos BoRos

Janos BoRos is seCRetaRis /DesKunDiGe van De CRK 

Afgelopen jaar heb ik met plezier bijge-
dragen aan de omgevingskwaliteit van 
Mook en Middelaar. 
Als adviseur ruimtelijke kwaliteit leg ik 
daarbij de nadruk op dialoog en begelei-
ding. Kwaliteit ontstaat immers vaak vanuit 
een goed gesprek. Ik merk dat er een 
stijgende lijn is in het aantal mensen dat 
op gesprek komt. 
De meeste plannen worden ter plekke 
tijdens het 2-wekelijkse mandaatover-
leg van advies voorzien. Dat is ook het 

moment om in vooroverleg de plannen met 
aanvragers en ontwerpers te bespreken.
Vanuit een ‘ja, mits’ houding tracht ik 
burgers en ondernemers te stimuleren 
om mooie plannen te maken. Plannen 
die bijdragen aan hun individuele (woon)
kwaliteit, maar die ook bijdragen aan de 
ambities en gezamenlijke omgevings-
kwaliteit van Mook & Middelaar. Deze 
houding anticipeert op de Omgevingswet, 
die in 2020 in werking treedt. Onder deze 
wet komt er een algemene zorgplicht voor 
een goede omgevingskwaliteit en wordt 
dit een verantwoordelijkheid van overheid 
én burgers. 
Zo‘n werkwijze geeft veel voldoening, 
schept draagvlak en levert ook resultaat 
op. 
De voorbeelden in het jaarverslag vormen 
daarvan slechts een beperkte weergave. 
Van groot tot klein heb ik plannen naar 
een hoger, soms acceptabel, niveau 
helpen bevorderen. Ruimtelijke kwaliteit 
laat zich niet enkel afmeten aan monu-
menten en grote projecten, maar zit ‘m 
vaak ook in de kleine ingrepen, die samen 
opgeteld, het straatbeeld beïnvloeden. 
Ruimtelijke kwaliteit begint in de RO fase, 
waar omvang, plaats en typologie worden 
gekozen. In de gemeente Mook en Mid-
delaar is het kwaliteitsdenken inmiddels 
goed ingebed in het vroegtijdig stadium 
van het RO-beleid, het landschapbeleid 

en het LKM-beleid. Een samenhangend 
vroegtijdig kwaliteitsbeleid is ook in 
de geest van de Omgevingswet. Maar 
bovenal blijft het mensenwerk en tellen 
ambities, kunde en communicatie. Zon-
der de goede voorbereiding en samen-
werking met de ambtelijke organisatie, in 
het bijzonder Herman Gerrits, is dit niet 
mogelijk. 
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1 | BestaanDe toestanD Gelmo 2 | nieuwe toestanD 3+4 | aanpaK veRRommelinG?

rijksweg
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5 | appaRtementen aan De RiJKsweG

De bouw trekt aan en dat was te merken 
aan het aantal en de omvang van de plan-
nen. De stroom kleine plannen die teza-
men impact heeft op het omgevingsbeeld 
vraagt om een praktische insteek. Op de 
Bisselt zijn enkele villa’s verbouwd. 

Daarnaast speelden ook enkele ver-
dichtingsvraagstukken in de kern van 
Mook. Het woongebied aan de Rijksweg 
is herverkaveld en geschikt gemaakt 
voor starterswoningen. Enkele malen is 

geadviseerd over de inbreiding aan de 
Kerkstraat, ter plaatse van de gesloopte 
boerderij. Na een stroef verlopen planvor-
mingstraject kon uiteindelijk met het plan 
worden ingestemd. 
Voor de invulling hoek Groesbeekseweg/
Julianalaan zijn de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden door de gemeenteraad 
vastgesteld en is een motie aangenomen 
om het geheel een dorps karakter te laten 
geven. Opdrachtgever en architect stu-
deren op de nieuwe randvoorwaarde.
De Rijksweg vormt samen met de Maas 
de levensader van Mook en Middelaar 
en die van Noord-Limburg. In de strate-
gische regiovisie is de Rijksweg aange-
merkt als etalage, het welstandsbeleid 
zet in op versterking van de aantrekkelijk-
heid en de ruimtelijke kwaliteit.
In het afgelopen jaar is op enkele plaatsen 
langs de Rijksweg de ruimtelijke kwaliteit 
versterkt. Het markant gelegen restau-
rant de Schans is opgeknapt, restaurant 
Grano heeft geïnvesteerd in het uiterlijk. 
Tegenover de Bredeweg in Molenhoek 
verrijzen aan de Rijksweg appartementen 
in een mooie donker rode kleur met daar-
achter woningen voor starters. De auto’s 
gaan schuil achter een groene wal. Vanuit 
welstand is bij de verdichting in de vorm 
van rijenwoningen gelet op een zorgvul-
dige inrichting van de openbare ruimte. 
Het industrieel pand van Gelmo is door de 

zwarte gevelbeplating minder aanwezig in 
het beeld van de Rijksweg. Dit voorbeeld 
laat goed zien hoe groot de impact van 
een goede kleur kan zijn. 
Het Raadhuisplein heeft een nieuwe 
aantrekkelijke inrichting gekregen, waarbij 
het parkeren beperkt is. De hoekstenen 
van het Plein (Kerk, Raadhuis en woon-
winkelpand Rijksweg 84), de route naar 
de haven komen nu beter tot hun recht. 
Ook de rotonde voor het gemeentehuis is 
opgeknapt, in het horizontale vlak voorzien 
van de naam Mook en Middelaar; 
helaas drukt de provincie met haar 
logo een nadrukkelijke stempel op 
het rotondebeeld. 
Over de positieve ontwikkeling van 
het plan Rijksweg 121 meer op de 
volgende pagina. 

ja
ar

ve
rs

la
g

M
o

o
k

 &
 M

id
d

el
a

a
r 

20
16



- 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).

- De Rijksweg is hét visitekaartje van 
Mook en Middelaar. Gezien de hoge 
beeldambities die de gemeente Mook 
& Middelaar koestert, is het wenselijk 

een beeldvisie te ontwikkelen als kader 
voor toekomstige initiatiefnemers. 

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

DooRKiJK naaR De maas

aanbevelingen
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1 | eeRste sChets nieuwBouw 2 | Definitieve sChets 

Rijksweg 121

nieuwbouw superMarkT
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Voor de locatie Rijksweg 121 laat het 
bestemmingsplan de vestiging van een 
supermarkt toe.De eerste verkennende 
plannen gingen uit van sloop van het hui-
dige woon-horecapand Poort van Limburg 
en vervanging door een doorsnee super-
markt. Vanuit welstand is daarop aan-
gedrongen op een stedenbouwkundige 
analyse en een verkenning van de transfor-
matiemogelijkheden van het huidige pand, 
zulks om tegemoet te komen aan de hoge 
kwaliteitseisen die in het welstandsbeleid 

voor de Rijksweg gelden. De adviseur 
ruimtelijke kwaliteit heeft daarop in een 
collegiaal overleg met de architect enkele 
concrete randvoorwaarden voor steden-
bouw en architectuur aangereikt alsmede 
een architectonisch zoekrichting. Architect 
Johan Driessen en opdrachtgever heb-
ben met succes de handschoen opgepakt 
en hebben door (deels) behoud van het 
bestaande pand de supermarkt ruimtelijk 
en architectonisch goed verankerd aan de 
Rijksweg. 

Ontwerp: 
Johan Driessen

3 | BestaanDe toestanD (RiJKsweG 121)
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Voor een markant gelegen woning boven 
op de Maasdijk, even ten zuiden van de 
spoorbrug, is een ambitieus vervangings-
plan voor een woning ontwikkeld. Vanuit 
de opdrachtgever en de bijzondere lig-
ging met fraai zicht over de Maas is door 
architect Andre van der Velden (LENZ 
architecten) ingezet op een verhoogd 
woon- en leefprogramma. Via collegiaal 
klankborden is vanuit welstand ingezet 
op het stimuleren van de beeldambities, 
het goed verankeren van de woning op de 

locatie aan de dijk naast de trafo, en het 
verkrijgen van een sterke ontwerpsamen-
hang in de veelheid van randvoorwaarden 
en ontwerpideeën. Aldus is een markant 
gebouw ontstaan dat straks fraai uitzicht 
biedt over de uiterwaarden van de Maas 
en de aanlanding van de nieuwe fietsbrug 
markeert.

Ontwerp: 
Andre van der Velden, LENZ architecten
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Het zal u niet zijn ontgaan, de Omgevings-
wet 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 bedrij-
ven (wat kan?). Nogal een cultuurveran-
dering dus. Om dat te kunnen is eerst een 
heldere visie op omgevingskwaliteit 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 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 dia-
loog met uw burgers en kijk wat hun wen-
sen zijn voor de huidige en toekomstige 
leefomgeving. Betrek ook uw commissie 
ruimtelijke kwaliteit hierbij. Uiteindelijk 
hebben we hetzelfde doel: een mooi en 
leefbaar Mook en Middelaar!

oMgevingsweT: 
geMeenTeraad 
doe er ieTs Mee!
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In 2016 is door de integrale commissie 
een advies uitgebracht over het gemeen-
telijk monument aan de Kerkstraat 8-10 in 
Mook. Gevraagd is om een bestaand bij-
gebouw te vergroten en aan de straatzijde 
te voorzien van een nieuwe deuropening 
en glazen overkapping. Ook hadden de 
eigenaren de wens om meer verbinding 
tussen de woonvertrekken en de tuin te 
creëren door bestaande gevelopeningen 
te vergroten. Om bestaande vertrekken 
van het monumentale woonhuis meer met 

elkaar te verbinden bestaat de wens om 
enkele doorbraken in de muren te maken. 
Naar aanleiding van de adviesaanvraag is 
de locatie bezocht door de monumente-
nadviseur. Samen met de monumenten-
ambtenaar, de architect Hubbers, de aan-
nemer en de eigenaren zijn verschillende 
oplossingsrichtingen besproken en is door 
de commissie een advies uitgebracht. 
Over een aangepast plan is grotendeels 
positief geadviseerd. De commissie heeft 
grote waardering voor het feit dat door de 

aangebrachte wijzigingen en verbe-
teringen de duurzame instandhouding van 
het monument voor de komende periode 
gegarandeerd is. Het zorgvuldige ontwerp 
voor het nieuwe bijgebouw voegt daarbij 
een kwaliteit toe aan dit bijzondere object. 

Ontwerp: 
Architect Hubbers

1 | stRaatBeelD 2 | wiJZiGinG tuinZiJDe
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Kerkstraat 8-10, mook

verbouw MonuMenT



Voorzitter
Henk Vreeswijk
wethouder gemeente Scherpenzeel
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
ir. Janos Boros, Gelders Genootschap
Stedenbouwkundige   
ir. Peter Thole
Landschapsarchitect   
mevr. Aditi Kho
Gelders Genootschap
Adviseur cultuurhistorie
Werner Weijkamp
Gelders Genootschap
Ambtelijke ondersteuning
Herman Gerrits

- Onder mandaat van de adviseur ruim-
telijke kwaliteit zijn 58 plannen behan-
deld, deels in aanwezigheid van de 
aanvrager of ontwerper. 

- Van deze plannen werd 86% ter plekke 
van een positief advies voorzien, mede 
dankzij vooroverleg. 

- Voor 14% was een wijziging nodig. 
- De voltallige commissie behandelde 

in totaal 3 plannen, voornamelijk grote 
ruimtelijke / stedenbouwkundige ont-
wikkelingen.

- Voor 2 plannen brachten wij een 
gecombineerd welstands- en monu-
mentenadvies uit.

veRKleuRenDe BeplatinG GeBa

saMensTelling 
Crk

2016 in Cijfers
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