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Terugblik
LuCas ReiJmeR 

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

Als adviseur leg ik de nadruk op het 
gesprek en de 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 omgevingskwali-
teit verbeteren als tegemoet komen aan 
de wensen van de opdrachtgever. Dit 
vraagt ook om nauwe samenwerking met 
de ambtelijke organisatie, die overigens 
prima verloopt. De moderne technische 
mogelijkheden van luchtfoto’s met straat-
beelden 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 inge-
voerd: De gemeente in gesprek met haar 
burger(s).

In Heerde is het grootste deel van de 
gemeente vergunningsvrij. Plannen wor-
den alleen voorgelegd als deze langs de 
hoofdstructuren van de gemeente liggen. 
Daarnaast wordt advies gevraagd voor 
plannen die vallen in ontwikkelingen waar 
een beeldkwaliteitplan is opgesteld.
 
Zo zijn voor de bebouwing op de gemeen-
tewerf enkele bedrijfsgebouwen ontwik-
keld, gericht op functionaliteit. Om deze 
gebouwen een goede uitdrukking te 
geven is meer malen het advies geweest 
om de voorgevel meer uitstraling te geven. 

LuCas ReiJmeR is aRChiteCt en aDviseuR 
van De CRK

BeDRiJfsBeBouwinG GemeenteweRf 
OnTwerp: ZiJnstRa en van DiJK
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Het stedenbouwkundige plan voor de 
uitbreiding Bovenkamp in Heerde geeft 
aan dat de bouwmassa’s Noord Zuid 
dienen te worden gesitueerd. Hiervoor 
zijn meerdere keren aanvragen ingediend, 
die niet altijd meteen aansluiten op deze 
uitgangspunten. Toch blijkt dat er op ver-
schillende wijzes passende oplossingen 
zijn gevonden voor deze nieuwe woon-
buurt.

Ontwerp: Select Huizen

1 | vooRGeveL

heerde

plan bOvenkamp

2 | aChteRGeveL

3 | situatie
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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?). Nogal een cultuurver-
andering dus. Om dat te kunnen is eerst 
een heldere visie op omgevingskwaliteit 
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 Heerde!

OmgevingsweT: 
gemeenTeraad 
dOe er ieTs mee!

- In 2016 zijn 56 plannen behandeld. 
- Hiervan was 79% positief. 
- Voor 21% was een wijziging nodig. 
- Voor 9 plannen is een gecombineerd 

welstands- en monumentenadvies 
uitgebracht.

- Er zijn geen plannen voorgelegd aan 
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

2016 in cijfers

BeDRiJfsBeBouwinG GemeenteweRf 
OnTwerp: ZiJnstRa en van DiJK
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2 | aanLiChtnG ooRLoGsmonument1 | De opZet van De aanLiChtnG 

heerde

licHTplan gemeenTeHuis

Het voorterrein van het gemeentehuis 
wordt opgeknapt en hersteld naar een 
voorbeeld van het begin van de voor-
gaande eeuw. In combinatie hiermee is 
een nieuw lichtplan opgesteld voor de 
aanlichting van het pand. 
Door middel van een proefopstelling is 
gekeken naar de wijze hoe het monu-
ment het best overkomt in de avond-
situatie. Belangrijk hierin was ook het 
oorlogsmonument, dat rechts naast het 
gemeentehuis ligt. 

Ontwerp: 
Petra Hulst, Philips Lighting
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