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TerugbLik
ir. Wilma Broer

Afgelopen jaar heb ik met genoegen 
bijgedragen aan de omgevingskwaliteit 
van Lingewaard. 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 tij-
dens de mandaatoverleg afgedaan. Door 
het aandragen van oplossingen en goed 
overleg met ambtenaren en aanvragers 
worden er vrij snel aangepaste plannen 
ingediend (meestal binnen een a twee 
weken). Een groot deel van de plannen 
worden hierdoor verbeterd met de tevre-
denheid van de aanvragers.

De wijze waarop we in de gemeente 
Lingewaard adviseren anticipeert mooi 
op de Omgevingswet, die over enkele 
jaren in werking treedt. Onder deze wet 
wordt omgevingskwaliteit veel meer een 
verantwoordelijkheid van ons allen. Om 
dat te realiseren 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 tussen verschil-
lende ruimtelijke belangen.
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1 | omGevinG kerk

voormalige katholieke kerk wordt een theater

HerbesTemming
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voormalige katholieke kerk wordt een theater

HerbesTemming

In een jaar tijd is de katholieke Donatus-
kerk getransformeerd tot een compleet 
en professioneel theater- en muziekhuis. 
Dit bijzondere plan is op verzoek van de 
gemeente Lingewaard integraal door het 
Gelders Genootschap behandeld, waar-
bij zowel de welstands- als de cultuurhis-
torische aspecten van het plan moesten 
worden beoordeeld. 

Het plan voor de herbestemming van de 
kerk kon rekenen op veel waardering.  

De wijze waarop de nieuwe functie in het 
gebouw was ingepast, hield in het alge-
meen goed rekening met de opbouw van 
het kerkgebouw. In eerste instantie werd, 
naast een aantal algemene opmerkin-
gen, met name aandacht gevraagd voor 
de inpassing van de beoogde functies in 
het koor, de verdieping boven de foyer, 
de nieuwe overdekte toegang langs 
de buitengevel en de detaillering in het 
algemeen. In een vervolgsessie werd het 
gewijzigde plan gepresenteerd, waarbij 

de planwijzigingen zijn besproken. In de 
meeste gevallen waren de aandachts-
punten uit het integrale advies goed 
opgepakt en uitgewerkt, zodat over het 
plan positief kon worden geadviseerd 
met een aantal resterende punten voor 
nadere uitwerking. Een bijzonder initia-
tief waarbij dit voor Bemmel belangrijke 
en markante gebouw niet alleen voor de 
toekomst behouden is, maar ook voorzien 
is van een door de gemeenschap breed 
gedragen nieuwe functie! 

Ontwerp: 
Kees Marcelis, interieurarchitect

2 | interieur van De herBestemDe kerk
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1 | BestaanDe situatie 2 | nieuWe situatie 3 | GevelDetail

Cultureel Centrum De kinkel, Bemmel 

renovaTiepLan 
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Cultureel Centrum De kinkel, Bemmel 

renovaTiepLan 

Begin 2017 is in Bemmel het nieuwe 
gebouw van Cultureel Centrum De Kinkel 
geopend.

Het gebouw heeft een metamorfose 
ondergaan – met accent op het verduur-
zamen van de gevels - en geeft door de 
hoogwaardige architectonische uitstra-
ling een enorme kwaliteitsimpuls aan het 
gebied De Kinkel. Gelders Genootschap 
heeft via Wilma Broer zitting gehad in het 
kwaliteitsteam voor dit project en was 

vanuit die positie verantwoordelijk voor de 
welstandstoets en kwalitatieve inbreng 
in het voortraject en tijdens het selectie-
proces van de architecten. De planopzet 
is van Spoeltman Bouw in samenwer-
king met architect Pieter Oosterhout. 
Voor dit artikel vroegen we hem naar zijn 
ervaringen. Voor architect Pieter Ooster-
hout was het een uitdaging om een goed 
plan te maken dat voldoet aan zeer hoge 
eisen en tevens past binnen het (krappe) 
budget. “We hebben dankbaar gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid om met 
welstand te sparren over eerste ideeën. 
Voordeel daarvan is dat je al in een vroeg 
stadium van het ontwerpproces kunt 
aftasten hoe het ontwerp valt. In Wilma 
Broer hadden wij een medestander om 
de opdrachtgever de overweging mee 
te geven om ook delen die niet bij de 
uitvraag hoorden aan te pakken en niet 
te bezuinigen door goedkopere en min-
der fraaie gevelbeplating toe te passen. 
Gelukkig heeft ook de verantwoordelijke 
wethouder zich ingezet voor een maxi-
maal resultaat. Wij hebben de bijzondere 
rol van welstand in het proces als 
erg prettig ervaren en zijn ervan 
overtuigd dat dit heeft bijgedragen 
aan de kwaliteit van ontwerp en 
gebouw. 

Ontwerp: 
Pieter Oosterhout buro voor architektuur BNA

4 | nieuWe situatie vanaf De straat

“als je het gebouw 
gaat verduurzamen en 
als het ware voorziet 
van een isolerende jas 
waarom dan niet gelijk 
een fraai maatpak?”
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aanbeveLingen

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

- De gemeente Lingewaard werkt nog 
met een welstandsnota van de eerste 
generatie, met veel regels en een wei-
nig stimulerende opzet. Afgelopen jaar 
is er vanuit het Gelders Genootschap 
gewerkt aan een nieuwe concept om 
hiermee juist te laten ‘inspireren’ op 
kwaliteit. Het laten vaststellen van het 

nieuwe beleid biedt dan ook nieuwe 
kansen en past beter bij het inmiddels 
vernieuwde manier van werken.

WanDelinG met De raaD
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1 | foto visualisatie 2 | De loCatie 3 | overZiCht loCatie 

Drijvend Zonnepark Bergerden

duurzaamHeid
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Drijvend Zonnepark Bergerden

duurzaamHeid

Lingewaard Energie gaat binnenkort een 
van de grootste drijvende zonneparken 
in Nederland realiseren. Een locatie in 
Bergerden is gekozen voor deze zeer 
bijzondere invulling waarmee duurzame 
energie wordt opgewekt voor ca 350 
huishoudens in de gemeente. 
In de eerste fase worden 1.520 zonnepa-
nelen geïnstalleerd. Drijvende zonnepane-
len hebben als voordeel dat zij een hogere 
opbrengst genereren.  
Ook hoeven de zonnepanelen bij plaat-

sing op het water niet te concurreren met 
andere potentiële bestemmingen. 

Samenwerking: 
Royal Haskoning DHV in een samenwerkings-
verband met Coöperatie Lingewaard Energie. 

4 | lanDeliJk omGevinG
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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 cultuur-
verandering 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 initiatief-
nemer. En bij de advisering door uw wel-
standscommissie. 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 wen-
sen zijn voor de huidige en toekom-
stige leefomgeving. Betrek ook uw 
welstandscommissie hierbij. Uitein-
delijk hebben we hetzelfde doel: een 
mooi en leefbaar Lingewaard!

omgevingsweT: 
gemeenTeraad 
doe er ieTs mee!
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1 | overZiCht van het GeBieD

infrastructuur

via15
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infrastructuur

via15

2 | verlenGDe a15 in het snelWeGennetWerk

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 zijn in 
het Tracébesluit ViA15 en het bijbehoren-
de 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 
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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 te Groessen als pleisterplaats in 
een recreatieve route langs havezaten, 
een stadsentree van Zevenaar met groe-
ne allure en een fietspadennet, dat een 
serieuze bedreiging gaat vormen voor de 
tolopbrengst van de snelweg.
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Commissie welstand  
en monumenten 
Voorzitter
Sjef van Elk
Rayonarchitect
ir. Wilma Broer
Architect en stedenbouwkundige
ir. Peter Koelewijn
Landschapsarchitect
ir. Jan Nakken
Adviseur cultuurhistorie
ir. Martin van Bleek
Ambtelijke ondersteuning
Madeleine Gieben [ODRA] 
Ambtelijke ondersteuning
Carla Dormans  
[RO afdeling, gemeente Lingewaard] - Onder mandaat van de adviseur  

ruimtelijke kwaliteit zijn 244 plannen 
behandeld, deels in aanwezigheid van 
de aanvrager of ontwerper. 

- Van deze plannen werd 74% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

- Voor 26% was een wijziging nodig. 
- Voor 15 plannen brachten wij een 

gecombineerd welstands- en monu-
mentenadvies uit.

samensTeLLing 
Commissie

2016 in Cijfers

vlnr: Jan nakken, Wilma Broer, peter koeleWiJn, sJef van elk
[niet op De foto: martin van Bleek]
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