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voorwoord

Met dit jaarverslag van de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit geven wij inzicht in 
de werkwijze en samenstelling van de 
commissie. Tevens laten we zien hoeveel 
plannen zijn behandeld in de commissie 
en onder mandaat van de rayonarchitect, 
samen met de burgerleden. In de prak-
tijk handelt deze ‘kleine commissie’ het 
grootste deel van de plannen af. De voltal-
lige commissie wordt alleen ingeschakeld 
voor grote en complexe ruimtelijke vraag-
stukken. 

Bij wijzigingen aan monumenten vindt 
afstemming plaats met de adviseur cul-
tuurhistorie en wordt een geïntegreerd 
advies uitgebracht.

nieuwe inRiChtinG van het plein stationsGebieD
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Terugblik
wilma bRoeR en willy Den haRtoG

Afgelopen jaar heb ik met plezier bijgedra-
gen aan de omgevingskwaliteit van Zeve-
naar.

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 verbeteren, en 

tevens tegemoet komen aan de wensen 
van de opdrachtgever. Dit vraagt ook om 
nauwe samenwerking met de ambtelijke 
organisatie, die prima verloopt. 
De meeste plannen worden ter plekke 
tijdens het 2-wekelijkse mandaatover-
leg van de kleine commissie met twee 
burgerleden afgedaan. Dat is ook het 
moment om in vooroverleg de plannen te 
bespreken.
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
Wilma Broer

De gemeente Zevenaar heeft al jaren de 
goede traditie om ‘gewone’ burgers van 
Zevenaar zitting te laten nemen in de com-
missie Ruimtelijke kwaliteit. Een welkome 
aanvulling in de procedure om je huis te 
bouwen of te gaan veranderen. 

Burgerleden zijn geen architecten en 
geen ambtenaren. Wij denken mee met de 
initiatiefnemers. Tegelijkertijd genieten we 
van een mooie woonomgeving en zijn daar 
alert op. Een huis bouwen doet een mens 
niet vaak in zijn/haar leven en het is in ons 
aller belang dat dit zorgvuldig gebeurt en 
dat daarbij alle mogelijkheden benut gaan 
worden. Gelukkig zien we steeds vaker 
dat mensen bij ons aanschuiven om de 
plannen toe te lichten. Zij laten het niet 
alleen aan professionals over. 
Het startpunt van een bouw ligt uiteraard 

vast bij gemeentelijk vastgestelde kaders 
(bestemmingsplannen en beeldkwali-
teitsplannen) maar daarnaast is er nog 
heel veel creativiteit mogelijk. En dat heb-
ben we ook afgelopen jaar weer mogen 
zien ontstaan. 
In 2016 hebben we veel plannen van 
Groot Holthuizen zien langskomen. 
Gestaag worden de tussenliggende 
‘gaten’ in de Tol gevuld en zien we straten 
ontstaan op de Bem. We zijn betrokken bij 
de contouren van de Outlet. In Giesbeek 
zien we aan de Kerkstraat een apparte-
mentencomplex verrijzen op de plaats 
waar jarenlang een leegstaand 
pand stond te verloederen. 
Wonen en werken in een mooi 
pand kost niet veel meer maar geeft 
zoveel meer!
Burgerlid
Willy den Hartog
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1T/m3 | DiveRse stRaatbeelDen

stedenbouwkundige ontwikkeling

grooT HolTHuiZen
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stedenbouwkundige ontwikkeling

grooT HolTHuiZen

In Zevenaar is men op Groot Holthuizen 
(buurtschap de Tol, en buurtschap de 
Bem) volop bezig met de realisatie van 
diverse vrijstaande, twee-onder-een 
kapwoningen en rijenwoningen. Er is in 
dit woongebied gekozen voor een dorpse 
woonkwaliteit door nadrukkelijk gebruik 
te maken van het bestaande karakter 
en de groene omgeving. Het streven bij 
dit project is een mix van verschillende 
woningtypen om het levendige en dorpse 
karakter zoveel mogelijk vorm en inhoud 

te geven. Tot nu toe lopen de aanvragen 
soepel. Alle plannen worden besproken in 
het vooroverleg waarbij de gemeentelijke 
insteek over de vormgeving van de woon-
wijk wordt toegelicht. Vaak wint een plan 
aan kwaliteit door kleine aanpassingen, 
suggesties en tips meegegeven door de 
kleine commissie. Dit tot tevredenheid 
van de projectontwikkelaars, architecten 
en initiatiefnemers.

4 | steDenbouwKunDiGe opZet
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1 | oveRZiCht planGebieD 2 | voGelvluCht ‘ConCept van veRsChillenDe panDJes’

Grootschalige ontwikkelingen

FasHion ouTleT Zevenaar
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Grootschalige ontwikkelingen

FasHion ouTleT Zevenaar

Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad 
‘groen licht’ gegeven voor de komst van 
de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ). Om 
de kwaliteit van het gebied te waarbor-
gen is de commissie ruimtelijke kwali-
teit vroegtijdig ingezet op basis van de 
algemene welstandscriteria om mee te 
denken over de kaders. Inmiddels zijn het 
stedenbouwkundig plan als het beeld-
kwaliteitsplan vastgesteld. Het nieuwe 
winkelgebied met een totale oppervlakte 
van 15.000 vierkante meter trekt straks 

naar verwachting zo’n 1 miljoen bezoe-
kers per jaar. Het perceel wordt inge-
kaderd door de spoorlijn (met mogelijk 
toekomstig stationsgebied), het Liemers 
College en het bedrijfsterrein ‘7-Poort’. 
De commissie heeft eind 2016 kennis-
genomen van het ambitieuze concept.  
In grote lijnen kon worden ingestemd met 
een concept gebaseerd op het ‘DNA’ van 
het gebied. Dit wordt ingezet als ‘Zeve-
naars model’ met specifieke referenties 
naar de gebouwen in de omgeving.

Vooral de panoven als eye-catcher vanaf 
de zogenaamde ‘vestibule’ maakte een 
positieve indruk. Ten aanzien van de 
openbare en niet bebouwde ruimte werd 
meer aandacht gevraagd. Dit had betrek-
king tot verkeer, verharding, landschap-
pelijke elementen in een grotere context, 
inclusief de toekomstige bouw van een 
treinstation, inclusief de ruimte rondom 
de fietstunnel. Naar verwachting wordt 
de nieuwbouw van de Fashion Outlet te 
Zevenaar in 2021 geopend.

3 | oveRZiCht planGebieD 
onTwerp: Rop van loenhout, aRChiteCtenbuReau attiKa
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- Start met het oog op de Omgevingswet 
met het opstellen van een Omgevings-
visie. Deze geeft aan welke de ruim-
telijke ambities voor de lange termijn 
zijn en vormt de basis voor het Omge-
vingsplan (voorheen bestemmingsplan, 
welstandsnota etc). Om dat te reali-
seren 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. Gemeen-
ten krijgen op hun beurt meer ruimte om 
een afweging te maken tussen verschil-
lende ruimtelijke belangen.

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

 

entRee naaR ZevenaaR (foto vanaf De DoesbuRGseweG) 

aanbevelingen
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1 | visualisatie nieuwbouw nathan

Duurzaamheid

7 poorT
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Duurzaamheid

7 poorT

Binnenkort wordt de nieuwbouw van het 
bedrijf Nathan Group gerealiseerd op 
7poort. 
Het nieuwe pand is ontworpen met de 
nieuwste technieken op het gebied van 
duurzaam verwarmen en koelen. 
Bijzonder aan het concept is onder ande-
re het gebruik van betonkernactivering 
voor verwarming en verkoeling, ventilatie 
met warmteterugwinning en zonwerende 
triple beglazing om naar een energie nul 
concept toe te werken.

 Het beeldkwaliteitplan vormt een land-
schappelijk kader waarop het ontwerp is 
afgestemd. Door een vloeiende bewe-
ging wordt het landschap doorgetrokken 
naar het pand omhoog. 

Door deze insteek wordt het parkeren uit 
het zicht onttrokken, waardoor sprake is 
van een zeer hoge kwaliteit. Het nieuwe 
ontwerp vormt een prachtig gebaar niet 
alleen voor de groene vestibule maar ook 
voor het hele plangebied. 

Ontwerp: 
WillemsenU

2 | visualisatie van het ConCept Dat inteGRaal is afGestemD op het lanDsChap
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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 in het 
Tracébesluit ViA15 en het bijbehorende 
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 als pleisterplaats in een recre-
atieve route langs havezaten, een stad-
sentree van Zevenaar met groene allure 
en een fietspadennet, dat een serieuze 
bedreiging gaat vormen voor de tolop-
brengst van de snelweg.
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‘‘Kleine’’ Commissie vlnR: wilma bRoeR, Jan RinGenalDus en willy Den haRtoG

Voorzitter
G.C.M. van Elk
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
 ir. W. Broer
Architect en stedenbouwkundige
ir. P. Koelewijn
Landschapsarchitect
ir. J. Nakken
Adviseur cultuurhistorie
W. Weijkamp MA
Burgerleden
W. den Hartog en J. Ringenaldus
Ambtelijke ondersteuning
O. Peters

- Onder mandaat van de adviseur ruim-
telijke kwaliteit zijn 163 plannen behan-
deld, deels in aanwezigheid van de 
aanvrager of ontwerper. 

- Van deze plannen werd 83% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

- Voor 17% was een wijziging nodig. 
- De voltallige commissie behandelde in 

totaal 2 plannen.

- Dit waren er 2 in vooroverleg. Com-
missieplannen betroffen voornamelijk 
grote ruimtelijke / stedenbouwkundige 
ontwikkelingen.

- Voor 8 plannen brachten wij een 
gecombineerd welstands- en monu-
mentenadvies uit.

samensTelling 
Crk

2016 in CijFers
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liemers commissie

CulTuurHisTorie en monumenTen

1 | het nieuwe Gemeentehuis
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liemers commissie

CulTuurHisTorie en monumenTen

2 | atRium

De colleges van burgemeester en wet-
houders van de gemeenten Duiven en 
Zevenaar hebben in november 2014 
besloten om de samenwerking op de 
beleidsterreinen monumenten en arche-
ologie gezamenlijk vorm te geven. Bij 
besluit van beide colleges van 24 maart 
2015 is de nieuwe Monumentencom-
missie Duiven – Zevenaar ingesteld en 
zijn er nieuwe commissieleden benoemd.
Inmiddels werkt de commissie al een 
ruime tijd in deze samenstelling.  

Hiermee geven beide gemeenten de 
gezamenlijke belangen op het gebied 
van erfgoed (archeologie en monumen-
ten) vorm. De commissie adviseert beide 
gemeenten op het gebied van monumen-
ten, archeologie en het cultuurhistorisch 
landschap. De reden om deze samen-
werking te zoeken is vooral omdat beide 
gemeenten van mening zijn dat geschie-
denis en dus erfgoed niet gebonden is 
aan gemeente(grenzen) maar grenzen 
overstijgt, dus bijvoorbeeld de Liemers 
in zijn geheel betreft. De samenwerking 
biedt de mogelijkheid om de monumen-
tencommissie te versterken. Dit laatste 
is vooral belangrijk voor de vraagstuk-
ken, zoals Huize Rijswijck te Duiven (ivm 
het doortrekken van de A15) en/of her-
bestemming van grotere monumentale 
objecten als het BAT, herbestemming van 
het gemeentehuis te Zevenaar.
 
De monumentencommissie vergaderde 
in 2014 vierwekelijks, waarbij vooral 
complexe plannen en projecten worden 
voorgelegd. De planbehandelingen zijn in 
principe openbaar en iedereen is welkom 
om te zien hoe daar met initiatiefnemers 
(inwoners, architecten, ondernemers) 
aan de plannen wordt gewerkt. Niet zoals 
vroeger pas aan het einde van de plan- 
vorming, maar juist bij de eerste ideeën 
en schetsen, om samen te zoeken naar 

een optimale kwaliteit in een bestaande 
omgeving. Via het Gelders Genootschap 
worden de plannen op een soepele wijze 
afgestemd met de Commissie Ruimte-
lijke Kwaliteit.
 
De nieuwe monumentencommissie 
bestaat uit de leden:
Voorzitter
De heer M.C. Pieterse
Deskundige monumenten en  
architectuur
De heer W. Weijkamp
Deskundige restauratiearchitectuur
De heer G. Bouwhuis
Deskundige cultuurhistorie
De heer P. Polman
Deskundige archeologie
De heer J. Habraken
Deskundige landschaps-
architectuur
Mevrouw J. Haverkort
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