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voorWoord

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 cult-
historie en wordt een geïntegreerd advies 
uitgebracht.

Dorpstraat, Westervoort
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terugblik
Wilma Broer

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Afgelopen jaar heb ik met plezier bijge-
dragen aan de omgevingskwaliteit van 
Westervoort. 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 
werkwijze geeft voldoening: we werken 
samen aan de beste oplossing, waarmee 
we zowel de omgevingskwaliteit verbe-
teren, en tevens tegemoet komen aan de 
wensen van de opdrachtgever. Dit vraagt 

ook om nauwe samenwerking met de 
ambtelijke organisatie. Vooruitlopend op 
de samenwerking van de gemeente Wes-
tervoort en Duiven zijn de vergaderingen 
inmiddels verplaatst naar de gemeente 
Duiven. De meeste plannen worden ter 
plekke tijdens het 2-wekelijkse man-
daatoverleg afgedaan. Dat is ook het 
moment om in vooroverleg de plannen te 
bespreken.
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2 | foto van De GerealiseerDe situatie  
(met parkeer aanleG en aanBouW)

1 | planGeBieD

rijksmonument 

Huis Hamerden
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rijksmonument 

Huis Hamerden

Vergeleken met vorig jaar is Huis Hamer-
den bijna niet meer te herkennen. Afge-
lopen jaar is behoorlijk geïnvesteerd 
in de nodige renovatie voor dit zeer 
belangrijke rijksmonument. Het plan 
maakt in het Masterplan Noord deel uit 
van het gebied waarin beoogd wordt het 
landschappelijke karakter te behouden 
tot aan de Hamersestraat. In de nieuwe 
planvorming ligt de nadruk op natuur, 
landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden en recreatie.

Huis Hamerden is meerdere malen 
besproken in een integrale adviescom-
missie, bestaande uit welstand en monu-
menten adviseurs. Het Gelders Genoot-
schap coördineert ook het planoverleg 
met de rijksdienst. Vanuit deze expertise 
wordt gekeken naar de aangevraagde 
wijzigingen, in dit geval een toevoeging 
van een ‘bakhuis’, tegen het monumen-
tale gebouw aan.
Door oplossingsgericht mee te denken 
samen met de architect is de aanvraag-

procedure beter verlopen. Dit heeft 
geresulteerd in de lang verwachte res-
tauratie van dit belangrijke object.

3 | restauratie en herBestemminG
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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).

- Actualiseer de welstandsnota / nota 
Ruimtelijke Kwaliteit en betrek hierbij 
burgers en ondernemers. Op termijn 
gaat de welstandsnota dan op in de 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan.

- Betrek de welstandscommissie / 

gemandateerde steeds meer in het 
voor- en RO-traject van plannen. In 
deze fase heeft advisering meer effect 
en kan beter worden gestuurd op 
omgevingskwaliteit.

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

- De wijze waarop we in de gemeente 
Westervoort adviseren anticipeert 
mooi op de Omgevingswet, die over 
enkele jaren in werking treedt. Onder 

deze wet wordt omgevingskwa-
liteit veel meer een verantwoordelijk-
heid van ons allen. Om dat te realise-
ren 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 tus-
sen verschillende ruimtelijke belangen.

hamersestraat, Westervoort
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1 | foto van De schans (links) lanGs De DiJk

De schans

PartiCulier oPdraCHtgeversCHaP
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De schans

PartiCulier oPdraCHtgeversCHaP

De nieuwbouw van diverse woningen in 
het plangebied bekend als de Schans 
begint vorm te krijgen. Afgelopen jaar zijn 
diverse ontwerpplannen voor vrijstaande, 
twee-onder-een-kapwoningen en ook 
rijenwoningen langsgekomen. Door 
een aanpassing in de verkaveling en het 
bijbehorende beeldkwaliteitsplan wordt 
het deelgebied Wonen achter de Dijk 
binnenkort afgerond. Het streven bij het 
project De Schans is een mix van verschil-
lende woningtypen om de cultuurhistorie 

en het huidige landschap zoveel mogelijk 
vorm en inhoud te geven. De aanvragen 
lopen meestal soepel door oplossings-
gericht mee te denken, samen met de 
ontwerpers en opdrachtgevers tijdens de 
mandaatzittingen. Vaak wint een plan aan 
kwaliteit door kleine aanpassingen, sug-
gesties en tips die zijn meegegeven door 
de rayonarchitect. Dit tot tevredenheid 
van de projectontwikkelaars, architecten 
en initiatiefnemers.

2 | tWee vriJstaanDe WoninGen (inmiDDels GerealiseerD)
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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 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 
Westervoort!

omgevingsWet: 
gemeenteraad 
doe er iets mee!
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3 | overZicht perceel in relatie tot spoor1 | treinWaGon 2 | concept uitBouW aan De voorkant

herbestemming

Huis ter West
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herbestemming

Huis ter West

Westervoort heeft al een tijd kunnen 
genieten van de nieuwe horecagelegen-
heid Huis ter West naast het Stations-
plein. Afgelopen jaren zijn de plannen 
tot herontwikkeling van deze voormalige 
spoorwachterswoning intensief bespro-
ken, zowel met de initiatiefnemer als de 
architect. Na afronding van de bebou-
wing in de eerste fase, is een nieuwe 
gedachte ontwikkeld om de horeca meer 
tuingericht te maken. In eerste instantie 
was er een tentgebouw geplaatst om 

dit mogelijk te maken. Samen met de 
rayonarchitect is gekeken naar de moge-
lijkheden op het perceel. In afwijking 
van het bestemmingsplan is een glazen 
overkapping gebouwd langs de kant 
van de spoor. Het resultaat zorgt voor de 
gewenste uitstraling, met behoud van het 
zicht op het oorspronkelijke huis. 

Ontwerp: 
dhr. Jansen, bouwkundig adviseur, Westervoort 

4 | GerealiseerDe situatie 
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Voorzitter
G.C.M. Sjef van Elk
Rayonarchitect
ir. Wilma Broer
Architect en stedenbouwkundige
ir. Peter Koelewijn
Landschapsarchitect
ir. Jan Nakken
Adviseur cultuurhistorie
Werner Weijkamp MA
Ambtelijke ondersteuning
M. Claassen 

- Onder mandaat van de adviseur ruim-
telijke kwaliteit zijn 112 plannen behan-
deld, deels in aanwezigheid van de 
aanvrager of ontwerper. 

- Van deze plannen werd 79% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

- Voor 21% was een wijziging nodig. 
- De voltallige commissie behandelde in 

totaal 4 plannen.

- Dit waren 4 definitieve aanvragen. 
Commissieplannen betroffen  
voornamelijk grote ruimtelijke / ste-
denbouwkundige ontwikkelingen.

- Voor 1 plan brachten wij een  
gecombineerd welstands- en 
monumentenadvies uit.

samenstelling 
WelstandsCommissie

2016 in Cijfers

commissie vlnr: Wilma Broer, sJef van elk, peter koeleWiJn, Jan nakken en marcel claassen
(niet op De foto: Werner WeiJkamp)

ja
ar

ve
rs

la
g

W
es

te
rv

o
o

rt
 

20
16


