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Terugblik
LuCas ReiJmeR

Afgelopen jaar heb ik met plezier bijge-
dragen aan de omgevingskwaliteit van 
Oldebroek.

Als adviseur leg ik de nadruk op het 
gesprek en begeleiding van plannen. 
De plannen worden, bij voorkeur in de 
initiatieffase, tijdens het 2-wekelijkse 
overleg besproken. Dit stimuleert bur-
gers en ondernemers om vanaf het begin 
een bijdrage te leveren aan de woon- en 
omgevingskwaliteit. Deze werkwijze 

geeft voldoening: we werken samen aan 
de beste oplossing, waarmee we zowel 
de omgevingskwaliteit verbeteren als 
tegemoet komen aan de wensen van de 
opdrachtgever. Dit vraagt ook om nauwe 
samenwerking met de ambtelijke organi-
satie, die overigens prima verloopt.  
De moderne technische mogelijkheden 
van luchtfoto’s met straatbeelden zorgen 
mede voor een prettig en constructief 
overleg met de aanvragers. Dit overleg 
sluit ook goed aan op de nabije toekomt 
als de omgevingswet is ingevoerd: De 
gemeente in gesprek met haar burger(s).

De onderstaande voorbeelden geven aan 
dat het gesprek over een initiatief belang-
rijk is en dan vooral als de agenda’s van 
alle partijen open blijven. Dat het soms 
nodig is om nadrukkelijk een advies uit te 
brengen is dan het uiterste middel als het 
gesprek stokt. Bijzonder is dat in het plan 
voor de ontwikkeling van appartementen 
aan de Spoorstraat het college het advies 
over heeft genomen om het gebouw 
een kleiner volume te geven, zodat het 
gebouw beter aansluit op de kleinscha-
lige woonomgeving.

iR. LuCas ReiJmeR
aDviseuR omGevinGsKwaLiteit
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1 | Het beeLD op Het Gebouw vanuit  
De RiCHtinG ZwoLLe

2 | De HaL met DuiDeLiJK Het opvaLLenDe 
KantooR

Langs de a28

Nieuwbouw CoNsmema
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Langs de a28

Nieuwbouw CoNsmema

Omdat in Oldebroek het grootste deel van 
de gemeente vergunningsvrij is gemaakt 
worden alleen plannen langs de hoofd-
structuur en van nieuwe ontwikkelingen 
voorgelegd. Een van de plannen die 
hierin opvallen is de bouw van een nieuw 
bedrijfspand met kantoorfunctie op het 
bedrijventerrein Hattemerbroek, op de 
zichtlocatie langs de A28 voor Consmema 
Metaalbedrijf. In samenspraak met Dries 
Knol van Atlant Bouwdiensten is gezocht 
naar een eigen architectonische uitstra-

ling die door het specifieke metaalgebruik 
een relatie heeft met het bedrijf. De opgave 
in dit plan was om het relatief eenvoudige 
prgramma van dit hoogwaardige metaal-
bedrijf een aansprekend beeld te geven op 
deze A-locatie.

Ontwerp: 
Atlant Bouwdiensten

3 | De opGeLiCHte HoeK in CoRtenstaaL aLs veRbeeLDinG van Het beDRiJf
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Een geheel ander plan betreft het appar-
tementengebouw dat is voorgesteld langs 
de Spoorstraat in Wezep. De schaal van 
de omgeving was uiteindelijk aanleiding 
tot het advies om dit appartementenge-
bouw in de hoogte terug te brengen van 
vijf bouwlagen boven de half verdiepte 
parkeergarage tot vier bouwlagen. In dit 
advies is een verbeelding gemaakt van het 
beoogde effect als een bouwlaag wordt 
weggehaald. Uiteindelijk is het plan hierop 
aangepast waardoorhet in het bouw-

volume een ander beeld geeft, waarmee 
het plan overigens ook aansluit op het 
bestemmingsplan. Door daarbij op de 
bovenste bouwlaag de kap niet te steil uit 
te voeren geeft het geheel meer het beeld 
van een woonvilla die beter aansluit op de 
omgeving.

Ontwerp: 
Foppe Hoekstra, Van Manen en Zwart

2 | De aCHteRZiJDe naaR De woonwiJK1 | Het uiteinDeLiJKe ontweRp van DeZe woonviLLa, De vooRGeveL aan De stationsstRaat
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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 commissie 
ruimtelijke kwaliteit hierbij. Uiteindelijk 
hebben we hetzelfde doel: een mooi en 
leefbaar Oldebroek!

omgeviNgsweT: 
gemeeNTeraad 
doe er ieTs mee!

- In 2016 zijn 48 plannen behandeld. 
- Hiervan is 79% van een positief advies 

voorzien. 
- Voor 21% was een wijziging 

nodig. 
- Er zijn geen plannen voorgelegd 

aan de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit.

2016 iN Cijfers
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