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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 commissie 
en onder mandaat van de rayonarchitect. 
In de praktijk handelt deze het grootste 
deel van de plannen af. De commissie 
wordt alleen ingeschakeld voor grote en 
complexe ruimtelijke vraagstukken. 

Bij wijzigingen aan monumenten vindt 
afstemming plaats met de adviseur cul
tuurhistorie en wordt een geïntegreerd 
advies uitgebracht.

ReCente nieuwbouw woninGen te beeK
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Afgelopen jaar heb ik met genoegen 
bijgedragen aan de omgevingskwaliteit 
van Berg en Dal. 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 aandragen van oplossingen en 
goed overleg met ambtenaren en aan
vragers worden er vrij snel aangepaste 
plannen ingediend (meestal binnen een  
a twee weken). Een groot deel van de 
plannen worden hierdoor verbeterd met 
de tevredenheid van de aanvragers.
De wijze waarop we in de gemeente Berg 
en Dal 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
In het jaar 2016 heb ik met plezier deel 
genomen aan de Commissie voor Ruimte

lijke Kwaliteit in de gemeente Berg en Dal.  
Ik acht het als mijn belangrijkste taak om, 
als er al een kloof bestaat tussen de com
missie en de burger/de opdrachtgever, 
deze kloof zo mogelijk te slechten. 
Indien de burger/opdrachtgever ons 
daadwerkelijk bezoekt en we in gesprek 
raken, doe ik dat door nadrukkelijk het 
belang van de burger/opdrachtgever te 
benoemen maar vaak ook door de burger/
de opdrachtgever te verduidelijken welk 
belang er te hechten valt aan Ruimtelijke 
Kwaliteit en de opvattingen daarover 
inzichtelijk te maken. In heel veel gevallen 
levert de discussie die dan volgt een 
verbetering op van het ingediende 
plan. Verbeteringen waarover alle 
partijen hun tevredenheid uiten.  
De samenwerking met de rayonar
chitect en de ambtelijke ondersteu
ners van de ODRN is voorbeeldig 
en leidt niet alleen tot een goede kwaliteit 
maar ook tot een prettige en ontspannen 
samenwerking met alle partijen.
Co van Caulil, te Millingen aan de Rijn

TerugBlik
iR. wilma bRoeR
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1 | CentRumGebieD met beeK als pRonKstuK 2 | KloKKentoRen van het Gemeentehuis 
met uitbouw aan De pleinZiJDe

Grootschalige ontwikkelingen

cenTrum groesBeek 
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Grootschalige ontwikkelingen

cenTrum groesBeek 

Langzamerhand begint de metamorfose 
van het centrum van Groesbeek zichtbaar 
te worden.

Dit is te zien aan de nieuwe bestrating, 
verlichting, kleurstelling en de aanplant 
van veel groen en grote bomen. Verder 
stelt de gemeente geld beschikbaar voor 
de ondernemers en winkeliers in het cen
trum die de gevel van hun winkelpand een 
betere uitstraling willen geven. ‘Die gevel 
is toch mijn visitekaartje’ is het motto van 

de stimuleringspremie voor de verbete
ring van gevels in het centrum. Het blijkt 
een groot succes. Met deze samenwer
king worden vele gevels voorzien van een 
nieuwe, betere uitstraling hetgeen goed 
past binnen het totaalbeeld van het cen
trumgebied.

3 | KiosK ‘GRoesbeeK’
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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 Omge
vingsplan (voorheen bestemmingsplan, 
welstandsnota etc). Actualiseer de nota 
Ruimtelijke Kwaliteit en betrek hierbij 
burgers en ondernemers. Op termijn 
gaat de welstandsnota dan op in de 
Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

 Betrek de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit meer in het voor en ROtraject 
van plannen. In deze fase heeft advise
ring meer effect en kan beter worden 
gestuurd op omgevingskwaliteit.

 Organiseer een bijeenkomst/excursie 
voor raadsleden, bijvoorbeeld gekop
peld aan de presentatie van het jaar
verslag.

CRK op loCatiebeZoeK, bevRiJDinGsmuseum te GRoesbeeK 

aanBevelingen
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1 | visualisatie nieuwbouw

bijzondere plannen

sinT maarTenskliniek
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bijzondere plannen

sinT maarTenskliniek

Een noemenswaardige plan is afgelopen 
jaar twee keer besproken de nieuwbouw 
van de Sint Maartenskliniek op Hengstdal 
3 te Ubbergen. Middels een concept van 
vervangende nieuwbouw op een kleinere 
voetprint wordt zelfs 10% natuur terugge
geven in het gebied van de stuwwal. Met 
de nieuwbouw wordt een modern com
plex met zes operatiekamers gerealiseerd. 
Daarbij komt een nieuwe afdeling voor 
revalidatie van dwarslaesiepatiënten en 
patiënten die een beroerte hebben gehad. 

Dit betreft een voorbeeldproject voor  
de gemeente, als het gaat om herstruc
turering en revitalisatie van dit gebied. 
De nieuwe gevels worden prachtig 
ontworpen én zijn ook nog eens ener
giezuinig. De bebouwing betekent een 
opwaardering van het bestaande zie
kenhuis, maar ook van het hele gebied.

Ontwerp: 
EGM architecten 

2 | visualisatie nieuwbouw
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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 voor 
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 
toekomstige leefomgeving. Betrek 
ook uw commissie ruimtelijke kwa
liteit hierbij. Uiteindelijk hebben we 
hetzelfde doel: een mooi en leefbaar 
Berg en Dal!

omgevingsweT: 
gemeenTeraaD 
Doe er ieTs mee!

paRKeeRKelDeR CentRum GRoesbeeK
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2 | vooRGevel bestaanDe te slopen woonhuis1 | platteGRonD nieuwe situatie 3 | peRspeCtief GevelbeelD

bijzondere gebouwen

ParTiculier oPDrachTgeverschaP
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Soms worden wij verrast met een bijzon
der plan dat niet vanzelfsprekend past 
binnen de uitgangspunten van het wel
standsbeleid. Zoals in dit plan, waarbij er 
weliswaar geen sprake is van samenhang 
in het straatbeeld, terwijl de welstands
nota dit wel vraagt. Dit betekent niet dat 
het plan meteen wordt afgekeurd.
Binnen het vooroverleg kan men een 
plan bespreken met de rayonarchitect, 
in de vorm van een plan op hoofdlijnen, 
voordat het plan wordt uitgewerkt tot het 

allerlaatste detail. In een meedenkende 
sfeer worden vaak suggesties gedaan. 
Wel wordt zorgvuldig overwogen of het 
plan alsnog past binnen zijn omgeving. 
In dit geval ging het om een bijzonder 
ontwerp op een nogal introvert gelegen 
kavel. 
De architect heeft op zeer creatieve 
wijze weten in te spelen op zowel de 
programmawensen van de opdracht
gevers als de harde kaders vanuit het 
bestemmingsplan. Het eindresultaat 

Ontwerp: 
Berenbroek architectonische vormgeving

4 | peRspeCtief GevelbeelD

laat een bijzondere woning van enthou
siaste opdrachtgevers.
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Voorzitter
Henk Vreeswijk 
Wethouder gemeente Scherpenzeel
rayonarchitect
ir. W. Broer
Architect/stedenbouwkundige
Eric Jongen
Architect
ir. Anton Vermeulen
Monumentendeskundige
W. Weijkamp MA
burgerlid
Co van Caulil 
Ambtelijke ondersteuning
Bas ter Steege / Alfred Cornelissen /
Leon de Jonge (ODRN)

 Onder mandaat van de adviseur  
ruimtelijke kwaliteit zijn 273 plannen 
behandeld, deels in aanwezigheid van 
de aanvrager of ontwerper. 

 Van deze plannen werd 73% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

 Voor 17% was een wijziging nodig. 
 Voor 21 plannen brachten wij een 

gecombineerd welstands en monu
mentenadvies uit.

vlnR: h. vReeswiJK, w. bRoeR, e. JonGen , b. teR steeGe , a. CoRnelissen , a. veRmeulen ,C. van Caulil  
niet op De foto: w. weiJKamp

samensTelling 
crk

2016 in cijfers
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