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voorwoorD

De floriaDetuin van nl Greenlabel is GeaDopteerD in De staDstuin op De veentJes. 

Met dit jaarverslag van de Welstands-
commissie geven wij inzicht in de werk-
wijze 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 com-
plexe ruimtelijke vraagstukken.

Bij wijzigingen aan monumenten vindt 
afstemming plaats met de adviseur cul-
tuurhistorie en wordt een geïntegreerd 
advies uitgebracht.
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terugblik
ir. Wilma broer

Afgelopen jaar heb ik met plezier bijge-
dragen aan de omgevingskwaliteit van 
Doetinchem. 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 werk-
wijze 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 
organisatie, 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.

WiJnberGen
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1t/m 4 | straatbeelD in ontWikkelinG

particulier opdrachtgeverschap

vijverberg
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particulier opdrachtgeverschap

vijverberg

Na een stilte in de crisis jaren is de bouw 
in het plangebied Vijverberg weer hervat. 
Hier worden diverse vrijstaande, twee-
onder-een kapwoningen en rijenwonin-
gen gerealiseerd. Het plan is in 2009 
bedacht onder een streng beeldkwali-
teitplan met bijzondere aandacht voor de 
voorgevel, als afwijkend element. Onder 
dit beeldkwaliteitplan is een beperkt 
aantal woningen gerealiseerd. Daarna 
was het opvallend stil terwijl de vraag naar 
kavels enigszins doorging in de andere 

nieuwbouw plangebieden de Pas en 
Heideslag (te Wehl). Op basis hiervan 
heeft het college besloten in te grijpen. 
De beeldkwaliteitseisen met betrekking 
tot de voorgevel werden verlaten, zodat er 
nog meer vrijheid kwam om het gewenst 
droomhuis te realiseren. De woningen 
mogen zowel traditioneel als modern 
gebouwd worden. Ook is de verkaveling 
veranderd waarbijhet wonen straatge-
richt wordt. Het streven bij dit project blijft 
wel bestaan uit een mix van verschillende 

woningtypen binnen een groene omge-
ving. De aanvragen lopen meestal soepel 
door oplossingsgericht mee te denken, 
samen met de ontwerpers en opdracht-
gevers tijdens de mandaatzittingen. Vaak 
wint een plan aan kwaliteit door sugges-
ties en tips die zijn meegegeven door de 
rayonarchitect. Dit tot tevredenheid van 
de projectontwikkelaars, architecten en 
initiatiefnemers.

5 | straatbeelD in ontWikkelinG
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1 | artist impression

bijzondere gebouwen

graafschap college
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bijzondere gebouwen

graafschap college

Afgelopen jaren is een aantal bijzondere 
gebouwen gerealiseerd binnen het groe-
ne sportparkgebied naast het centrum 
van Doetinchem. Goede voorbeelden 
zijn het gebouw van het Waterschap en 
de prijswinnende brandweerkazerne. 
Binnenkort wordt een nieuw gebouw 
toegevoegd aan dit lijstje – het nieuwe 
schoolgebouw van het Graafschap Col-
lege op het sportpark, aan de kant van de 
Liemersweg. Het overleg met de archi-
tecten verliep vrij soepel omdat het plan 

rekening hield met de stedenbouwkun-
dige kwaliteiten bedacht voor dit gebied. 
Binnen deze context was de opdracht ‘het 
architectuurbeeld uit te werken als een 
autonoom gebaar met een ingetogen en 
hoogwaardig karakter’. Het antwoord is 
gezocht in onder meer een façade die, op 
bijzondere wijze is ontworpen met Cor-
tenstaal. De gevel combineert technische 
en duurzaamheidsaspecten (zoals beper-
ken van warmtelast in de zomermaanden) 
met een iconische ‘boomprint’, passend 

bij de lommerrijke omgeving. Het ontwerp 
is van de hand van architectenbureau 
cepezed uit Delft. 

Ontwerp: 
Architectenbureau cepezed, Delft 

2 | interieur ontWerp
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- Start met het oog op de Omgevingswet 
met het opstellen van een Omgevings-
visie. Deze geeft aan welke de ruim-
telijke ambities voor de lange termijn 
zijn en vormt de basis voor het Omge-
vingsplan (voorheen bestemmingsplan, 
welstandsnota etc). 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. Gemeen-
ten krijgen op hun beurt meer ruimte om 
een afweging te maken tussen verschil-
lende ruimtelijke belangen.

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

varssevelDseWeG, Doetinchem

aanbevelingen
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1 | De veentJes 2 | De ouDe bibliotheek 3 | De ouDe supermarkt

stedenbouwkundige vernieuwing

leegstanD &herbestemming
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stedenbouwkundige vernieuwing

leegstanD & herbestemming

Afgelopen jaren is de gemeente bezig 
geweest met leegstand in combinatie met 
herstemming. Dit vergt het nodige onder-
zoek, soms per gebied samen met bewo-
ners, maar ook samen met ondernemers 
en andere belanghebbenden binnen de 
gemeente. Er is een team opgericht met 
de focus op belangrijke gebieden zoals 
de Terborgseweg en de Veentjes, maar 
ook belangrijke panden zoals de oude 
bibliotheek. De gemeente gaat work-
shops plannen, waarbij de rayonarchitect 

vroegtijdig betrokken kan worden als 
klankbord, maar ook kan meedenken in 
het proces. Kennis gecombineerd met 
inspiratie is de insteek om de kansen 
vanuit stedenbouwkundige en/of archi-
tectonische kwaliteit zo veel mogelijk te 
benutten. 

4 | De ouDe v&D (tiJDeliJk in Gebruik Door De hemarkt)
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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 een breed 
draagvlak 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 leef-
omgeving. Betrek ook uw welstands-
commissie hierbij. Uiteindelijk hebben 
we hetzelfde doel: een mooi en leefbaar 
Doetinchem!

omgevingswet: 
gemeenteraaD 
Doe er iets mee!
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1t/m 3| Diverse straatbeelDen met veelal vriJstaanDe WoninGen

stedenbouwkundige transformatie tot woonomgeving 

veemarkt
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Afgelopen jaren is hard gewerkt aan de 
transformatie van het voormalige vee-
marktterrein dat ontwikkeld wordt tot 
woningbouwlocatie met een parkeer-
terrein -op de oude Veemarkt met ruimte 
voor 122 parkeerplaatsen- en dat is goed 
te zien. Binnenkort wordt de invulling van 
41 vrijstaande woningen op basis van 
particulier opdrachtgeverschap afge-
rond. Er is begonnen met een bestem-
mingsplanwijziging om het gewenste 
programma mogelijk te maken. Voor de 

kavels waren kavelpaspoorten en een 
beeldkwaliteitplan vooraf opgesteld.  
In de paspoorten zijn regels gegeven 
voor bouwmogelijkheden van hoofd- en 
bijgebouwen. Daarnaast werden in het 
beeldkwaliteitplan richtlijnen meegege-
ven over de gewenste sfeer, het straat-
beeld en de aankleding van de tuin. De 
rayonarchitect heeft veelal gesprekken 
gevoerd met de architecten, samen met 
de opdrachtgevers, c.q. toekomstige 
bewoners in dit gebied. In de zogenaam-

de ‘praat’-sessies is bijna iedereen op 
gesprek geweest om over de plannen 
te praten. Als een plan niet voldeed aan 
de gestelde eisen van het paspoort, dan 
werd er meegedacht in een oplossings-
sfeer tot er een goedkeuring vanuit wel-
stand ontstond. Nu dat het plangebied 
bijna is afgerond, is het goed te zien hoe 
het beleid heeft geleid tot een passende 
invulling van woningen die goed aansluit 
op de bestaande woonwijk ‘de Pas’.

5 | ouDe situatie (GooGle)4 | hoek passtraat en De holterWeG
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vlnr: Jan nakken, Wilma broer, peter koeleWiJn, sJef van elk
[niet op De foto: boukJe overbeek]

Voorzitter
G.C.M. van Elk
Rayonarchitect
ir. W. Broer
Architect en stedenbouwkundige
ir. P. Koelewijn
Landschapsarchitect
ir. J. Nakken
Adviseur cultuurhistorie
ing. B. Overbeek 
Ambtelijke ondersteuning
J. Buiting

- Onder mandaat van de adviseur  
ruimtelijke kwaliteit zijn 245 plannen 
behandeld, deels in aanwezigheid van 
de aanvrager of ontwerper. 

- Van deze plannen werd 75% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

- Voor 25% was een wijziging nodig. 
- Voor 13 plannen brachten wij een 

gecombineerd welstands- en monu-
mentenadvies uit.

samenstelling 
welstanD en 

monumenten

2016 in cijfers
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