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Terugblik
IR. Leo van GRonDeLLe, 

aDvIseuR RuImteLIJKe KwaLIteIt

Het afgelopen jaar heb ik opnieuw met 
plezier de kans gekregen om een bijdrage 
te mogen leveren aan de omgevings-
kwaliteit van Scherpenzeel. Als adviseur 
hecht ik vooral aan een goede dialoog met 
initiatiefnemers en zorg ik ervoor dat ze 
op een prettige manier begeleid worden 
in het ontwerptraject. Bijna alle plannen 
worden ter plekke tijdens het 2-wekelijkse 
mandaatoverleg afgedaan. In dit overleg 
heeft ook het burgerlid dhr. van Riel zitting. 
Dat is ook het moment om in vooroverleg 

de diverse plannen te bespreken. Door 
initiatiefnemers en architecten wordt daar 
graag gebruik van gemaakt. Vaak zijn dit 
open en prettige gesprekken waarbij er 
geluisterd wordt naar de belangen van 
de diverse initiatiefnemers. In dit overleg 
wordt naar de beste, soms pragmatische, 
oplossing gezocht. Daarbij wordt natuur-
lijk ook rekening gehouden met de visie 
van het bestuur zoals deze is vastgelegd in 
de nieuwe welstandsnota. Tevens wordt 
gekeken naar de impact van een plan. 
Naarmate een plan meer impact heeft op 
de omgeving wordt des te zorgvuldiger 
gekeken hoe het plan past in zijn omge-
ving en in hoeverre het plan binnen de 
gemeente en het bestuur op draagvlak 
kan rekenen.

In het mandaatoverleg stimuleren we 
burgers en ondernemers om plannen te 
maken die bijdragen aan de woon- en 
omgevingskwaliteit van Scherpenzeel. 
Daarbij gaat het zeker niet alleen om mooi 
of lelijk; over smaak valt immers niet te 
twisten. Het gaat echter vooral over func-
tionaliteit, evenwicht en harmonie. Tijdens 
deze besprekingen reiken we dan ook 
regelmatig suggesties aan ter verbetering 
van een plan, zodat dit voor de initiatiefne-
mer ervaren wordt als winst. Om onze rol 
goed in te vullen is een nauwe samenwer-
king met de ambtelijke organisatie vereist. 

Daarin heeft de welstandscoördinator 
van de gemeente een belangrijke en 
constructieve rol. In Scherpenzeel is deze 
samenwerking erg goed en dat zorgt voor 
een efficiënte behandeling van de plan-
nen tot tevredenheid van burger, onder-
nemer of architect. Een verbeterpunt zou 
kunnen zijn dat ook de projectleiders van 
ruimtelijke ordening wat vaker aanschui-
ven bij het welstandsoverleg. Vooral als 
het gaat over nieuwe ontwikkelingen of 
over kleine afwijkingen van het bestem-
mingsplan. Juist in dit stadium is de mees-
te winst te behalen als het gaat over 
ruimtelijke kwaliteit.

Waardering bestaat verder voor het 
samenstellen van een nieuwe wel-
standsnota. In een goede samen-
werking met de wethouder, de wel-
standscoördinator (toen nog dhr. 
van Engelenhoven, nu dhr. Kaptein) en 
mijn collega Mw. Roelofs is een concept-
nota opgesteld. Tijdens een inspraak-
avond met de burgers van Scherpenzeel, 
de wethouder en enkele raadsleden, 
bleek er een groot draagvlak te zijn voor 
de opgezette ambities in de nieuwe wel-
standsnota. Ook bij de behandeling van 
de nieuwe nota in de raad, was er tevre-
denheid over de gekozen opzet en werd 
breed ingestemd met de nota. Omdat 
zowel initiatiefnemers als ambtenaren 

Leo van GRonDeLLe Is aRChIteCt en 
seCRetaRIs /DesKunDIGe van De CRK
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tevreden zijn over de gekozen aanpak 
voor het welstandsbeleid en men lang-
zamerhand ook de positieve resultaten 
daarvan begint te zien, is het daarom zeer 
aan te bevelen om de ingezette richting de 
komende jaren vast te houden, ook met de 
komst van de nieuwe omgevingswet. 

Persoonlijke noot 
burgerlid
Al sinds 2009 maak ik deel uit van de 
commissie ruimtelijke kwaliteit. Ook dit 
verslagjaar verheugde het mij weer om 
een bijdrage te kunnen blijven leveren aan 
dit werk. Regelmatig constateer ik – wan-
delend door het dorp – dat de adviezen 
daadwerkelijk hebben bijgedragen aan 
een verbetering van het straatbeeld. In de 
gesprekken met particuliere opdrachtge-
vers valt mij op dat in een eerste ontwerp 
vaak veel meer naar de indeling van het 

huis is gekeken dan naar een harmonisch 
geheel aan de buitenkant. Gelukkig zijn 
daarnaast ook goede uitzonderingen. 
Waar echter een kans onbenut blijft om 
het huis ook in letterlijke zin meerwaarde 
te geven die verzilverd kan worden bij 
een verkoop, is een vooroverleg tussen 
opdrachtgevers en architecten met de 
commissie een goede kans om er samen 
uit te komen. Daarbij kan bijna altijd een 
voor iedereen bevredigende oplossing 
gevonden worden waarbij ook het aanzien 

van het huis recht doet aan de kwaliteits-
eisen van, toekomstige bewoners.
Louis van Riel, burgerlid

nIeuwbouwwonInG sCheRpenZeeL-ZuID veRvanGenDe nIeuwbouwwonInG In het CentRum

nIeuwbouw sCheRpenZeeL-ZuID
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1 | appaRtementenCompLex In het pLan Renes (ReChts het tweeDe behanDeLDe appaRtementenGebouw) 
ArchiTecT: monK aRChIteCten

appartementen & woonwijk

nieuwbouw
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appartementen & woonwijk

nieuwbouw

woonwijk de weijde 
De uitbreidingswijk Scherpenzeel-Zuid 
begint inmiddels vorm te krijgen. Dit geldt 
ook voor de nieuwe woonwijk ‘de Weijde’ 
(Heijhorst, fase III). Al in een vroeg sta-
dium werd voor dit deel van de wijk een 
prijsvraag uitgeschreven. 
Voor de beoordeling van de plannen werd 
een jury samengesteld waarin, naast de 
diverse betrokkenen uit de gemeente, 
een stedenbouwkundige, de adviseur 
ruimtelijke kwaliteit en het burgerlid zit-
ting hadden. Vanwege de consensus in 

het vroege stadium van het plan, kon het 
ontwerp in een vloeiend proces tot stand 
komen. Interessant is dat door de rand-
voorwaarden in het opgestelde beeld-
kwaliteitplan, er veel variatie in deze wijk 
is gerealiseerd. 
De bewoners kregen veel ruimte om hun 
wensen vorm te geven. Mede hierdoor 
draagt de nieuwe wijk bij aan de verster-
king van het dorpse karakter van Scher-
penzeel. Het lijkt daarom raadzaam om de 
gekozen aanpak ook voor andere uitbrei-
dingswijken te hanteren. 

realisatie aPPartementen 
Langs de ringweg (de Dreef) is nu ook 
het 2e appartementengebouw van plan 
Renes gerealiseerd. Het gebouw is diver-
se keren door de initiatiefnemer gewijzigd. 
Bij de advisering is steeds opnieuw beke-
ken in hoeverre de samenhang met de wijk 
overeind bleef. Daarbij is gezocht naar een 
goede inpassing in het groen voor de zone 
langs de Dreef. Het is van belang dat naast 
de inmiddels gerealiseerde bebouwing 
ook het inrichtingsplan voor het groen op 
termijn zal worden gerealiseerd.

2 | voGeLvLuCht van het pLan De weIJDe
ArchiTecT: Jan bLoemenDaL
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- 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).

- Blijf de commissie ruimtelijke kwaliteit 
en gemandateerde samen met het 
burgerlid betrekken in het voor- en 
RO-traject van plannen. In deze fase 
heeft advisering meer effect en kan 

beter en efficiënter worden gestuurd 
op omgevingskwaliteit.

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

- De wijze waarop we in de gemeente 
Scherpenzeel adviseren anticipeert 
in zekere mate 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. 

veRnIeuwD beDRIJventeRReIn LanGs De DReef

AAnbevelingen
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1 | ReaLIsatIe basIssChooL ‘De KoRenhof’
ArchiTecT: JoRIssen sImonettI aRChIteCten

2 | pLanontwIKKeLInGen basIssChooL ‘De GLashoRst’  
 ArchiTecT: De ZwaRte honD

De Korenmaat & De Glashorst

bASiSScholen
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De Korenmaat & De Glashorst

bASiSScholen

de korenmaat
In Scherpenzeel is inmiddels de nieuwe 
basisschool (de Korenmaat) gerealiseerd. 
Bij de diverse besprekingen werd aan-
dacht gevraagd voor een goede inpassing 
van de school in de groene, land- schappe-
lijke omgeving. Verder is door de gekozen 
hoogte aansluiting gezocht bij de wonin-
gen aan de rand van de woon- wijk. Door 
de de bijzondere vormgeving overbrugt 
het markante dak de overgang tussen dorp 
en landschap. Veel aandacht werd daarbij 
besteed aan duurzaamheid en exploitatie. 

Omdat het een basisschool betreft werd 
aandacht gevraagd voor een herkenbare 
schaal voor de diverse gebruikers (zie foto). 
De commissie is dan ook benieuwd naar 
de reactie van burgers en bestuur op dit 
inmiddels gerealiseerde markante bouw-
werk. 

de glashorst
Het is te waarderen dat ook voor deze 
nieuwe basisschool een prijsvraag werd 
uitgeschreven. De gemandateerde en 
het burgerlid werden ook hier gevraagd 

in de jury mee te doen aan de selectie. 
Meerdere architecten presenteerden hun 
plannen en ideeën. De plannen werden 
niet alleen functioneel beoordeeld, ook 
werd gekeken naar de inpasbaarheid van 
de school. Aspecten als de aansluiting bij 
de omgeving, de relatie met de straat, de 
opzet en indeling van het schoolplein en 
de herkenbaarheid van de school, kwa-
men daarbij aan de orde. Met interesse 
wordt uitgekeken naar het eindresultaat! 

3 | InpassInG In De GRoene omGevInG
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Het zal u niet zijn ontgaan, de Omgevings-
wet 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 bedrij-
ven (wat kan?). Voor veel gemeenten een 
cultuurverandering, echter deels wordt er 
in Scherpenzeel al met deze blik naar initi-
atieven gekeken. De nieuwe wijk in Scher-
penzeel-zuid is daar een goed voorbeeld 
van. Om op deze wijze te kunnen werken 
is een heldere visie op omgevingskwaliteit 

nodig. De wijziging van de welstandsnota 
was een eerste stap daartoe. De omge-
vingswet daagt gemeenten uit om nog 
een stap verder te gaan. 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. Vanwege de betrokkenheid 
van de bewoners in Scherpenzeel liggen 
daar mooie kansen.

Met een omgevingsvisie legt de gemeente 
een basis voor nadere regels in het omge-
vingsplan, 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 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 
leefomgeving. Betrek ook uw com-
missie ruimtelijke kwaliteit hierbij. 
Uiteindelijk hebben we hetzelfde 
doel: een mooi en leefbaar Scher-
penzeel!

omgevingSweT: 
gemeenTerAAd 
doe er ieTS mee!
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Voorzitter
mw. J. Reitsma-Buitenweg
adviseur ruimtelijke kwaliteit
ir. J.L. van Grondelle, 
Gelders Genootschap
architect
ir. J. van Dijk 
landschapsarchitect
mw. S. Schuit
burgerlid
L. van Riel 
monumentendeskundige
mw. E.M ter Braak, 
Gelders Genootschap [op afroep]
ambtelijke ondersteuning
B. van Engelenhoven 
[Vanaf 2017 Dhr. M. Kaptein] - Onder mandaat van de adviseur  

ruimtelijke kwaliteit zijn 56 plannen 
behandeld, deels in aanwezigheid van 
de aanvrager of ontwerper. 

- Van deze plannen werd 91% ter plekke 
van een positief advies voorzien, deels 
doordat er veel vooroverleg had plaats-
gevonden. 

- Voor 9% was een wijziging nodig. 

SAmenSTelling 
crk

2016 in cijferS

vLnR: John van DIJK, sanDRa sChuIt, JoLanDa ReItsma, Leo van GRonDeLLe
foto’s ReChts: eva teR bRaaK, LouIs van RIeL 
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