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TErugblik
Geert Jan JOnkhOut

Geert Jan JOnkhOut is arChiteCt en 
seCretaris /DeskunDiGe van De COk

In de afgelopen periode heb ik tijdens het 
tweewekelijkse mandaatoverleg op zeer 
prettige wijze overleg gevoerd met vele 
initiatiefnemers, ontwerpers en mensen 
van de gemeente. Constructieve gesprek-
ken waarin niet het probleem maar juist 
de mogelijkheid centraal stond. Hoe het 
beter kan, vanuit een ‘ja, mits’ houding. 
Ja, maar wel met oog voor omgevings-
kwaliteit. Al deze gesprekken tezamen, 

alle plannen opgeteld waarmee vaak vele 
kleine tot middelgrote ingrepen in de leef-
omgeving zijn gemoeid, bepalen samen 
of er sprake is van een kwaliteitsgevoel of 
een ontbreken daaraan. Kwaliteit is niet 
iets tijdelijks, het kan zomaar verdwijnen 
en vraagt permanent om aandacht. Of 
zoals een Zweedse meubelfabrikant stelt: 
aandacht maakt alles mooier!

Ermelo zet sterk in op het behoud van 
haar dorpse identiteit en heeft hoge kwa-
liteitsambities, zeker in het centrum en 
in de overige gebieden met een streng 
welstandsregime. Maar er zijn ook situ-
aties of gebieden waar de kwaliteit niet 

voor het oprapen ligt, waar goede mid-
delmaat overheerst. Waar kwaliteit niet 
direct zichtbaar is of niet wordt herkend. 
Ook deze gebieden verdienen aandacht 
en zorg. De kwaliteit van een gemeente 
wordt niet alleen bepaald door de high-
lights, maar juist ook door het niveau van 
het gemiddelde, de optelsom van vele 
kleine wijzigingen/ingrepen. Want juist 
bij het gemiddelde ligt achteruitgang op 
de loer en zodra de leefomgeving in een 
neerwaartse spiraal terecht komt, kost het 
de maatschappij veel energie en geld om 
het negatieve tij te keren.
Omdat kwaliteit niet is te vangen 
in wiskundige formules en ambi-

uitbreiDinG 2e fase heMa erMelO (bDG arChiteCten)
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ties uiteen kunnen lopen, is het goed om 
hierover in gesprek te blijven. De dialoog 
tussen gemeente, initiatiefnemers en 
burgers zal naar verwachting alleen maar 
belangrijker worden. Zeker als inwoners 
straks meer vrijheid en verantwoordelijk-
heid krijgen voor de omgevingskwaliteit. 
De gemeente onderkent dit en heeft 
gedurende het verslagjaar de commissie 
ruimtelijke kwaliteit vervangen door een 
nieuwe commissie omgevingskwaliteit. 
Deze heeft de dialoog met de aanvragers 

centraal heeft staan, om in gezamenlijk-
heid te komen tot goede ingrepen die 
passen in Ermelo. 

In lijn hiermee bevelen wij aan om nu reeds 
een start te maken met het opstellen van 
een Omgevingsvisie. Deze geeft aan 
wat de ruimtelijke ambities voor de lange 
termijn zijn en vormt de basis voor het 
Omgevingsplan (voorheen bestemmings-
plan, welstandsnota etc). Ook doen wij de 
aanbeveling om een bijeenkomst/excursie 

voor raadsleden te organiseren, bijvoor-
beeld gekoppeld aan de presentatie van 
het jaarverslag.

 WOninGen Op het terrein van WiJkCentruM De leeMkuul (van WOerkOM De brOuWer arChiteCten)nieuWbOuW kinDCentruM ̀ s heeren lOO (iaa arChiteCten) 
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1 | iMpressie plan statiOnsstraat – lanGManstraat 
onTwErp: k3h arChiteCten

3 | iMpressie bOuWMassa’s pOstlaantJe 
onTwErp: rOOrDink arChiteCten

2 | inriChtinGsplan funCtieveranDerinGslOkatie telGterWeG 317 
onTwErp: De reGt+DanZ

Centrum en buitengebied

DiVErSE onTwikkElingEn
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Centrum en buitengebied

DiVErSE onTwikkElingEn

In Ermelo is er een grote dynamiek aan 
bouwinitiatieven, vooral in en nabij het 
dorpscentrum. Zo zijn de in voorgaande 
jaren ingezette bouwontwikkelingen op 
de hoek Stationsstraat – Langmanstraat, 
en op het terrein tussen de Kerklaan en 
het Postlaantje wederom besproken. 
Ook op het terrein van ̀ s Heeren Loo zijn 
veel ontwikkelingen, onder meer in de 
vorm van een nieuw kindcentrum. Ook in 
het uitgestrekte buitengebied van Ermelo 
vinden veel ingrepen plaats, vaak in het 

kader van een functieveranderingstraject. 
Bij die ingrepen staan een goede land-
schappelijke inpassing en een samen-
hangende erfopzet centraal. 
  

4 | iMpressie bOuWMassa’s pOstlaantJe 
onTwErp: rOOrDink arChiteCten
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Een zeer grote ontwikkeling vormt de 
herstructuring van Strand Horst. Dit nu 
enigszins verlopen gebied vraagt om 
een nieuwe kwaliteitsimpuls. Om dit te 
kunnen sturen heeft de gemeente een 
beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat uitge-
breid met de commissie is besproken. De 
kwaliteitsambities werden door de com-
missie van harte ondersteund, waarbij wel 
aandacht werd gevraagd voor de proces-
matige borging van de kwaliteitsambities, 
de visuele relatie met de snelweg en de 

`zachte waarden‘ in het gebied, zoals 
de ruimtelijke beleving op het strand, de 
langzaamverkeerroutes en ‘een goed 
welkom’.  

Ontwerp: 
Studio Linde

2 | referentiebeelDen in het bkp vOOr MOGeliJke eveneMentenhal1 | Masterplan stranD hOrst
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HErSTrucTurEring



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 
bedrijven (wat kan?). Nogal een cultuur-
verandering dus. Om dat te kunnen is 
eerst een heldere visie op omgevingskwa-
liteit nodig. En hier ligt voor u als gemeen-
teraad 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 omgevingskwaliteit. 
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 
omgevingskwaliteit hierbij. Uiteindelijk 
hebben we hetzelfde doel: een mooi en 
leefbaar Ermelo!

omgEVingSwET: 
gEmEEnTEraaD 
DoE Er iETS mEE!
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1 | iMpressie De verbinDinG fase3

fase 3

DE VErbinDing
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fase 3

DE VErbinDing

In het centrum van Ermelo wordt de 
laatste hand gelegd aan het herstructu-
reringsproject De Verbinding. In 2016 
sprak de commissie over fase 3, ter 
plaatse van de voormalige locatie van de 
Albert Heijn. Het bestemmingsplan kent 
hier ruime bebouwingsmogelijkheden, 
die in overleg tussen ontwikkelaar en 
gemeente niet geheel zijn ingevuld. 
Door het weglaten van bebouwing langs 
de Julianalaan ontstond hier wel een 
openbare ruimte waaraan veel achter-

kanten grenzen.  In overleg met de com-
missie is aandacht besteed aan de rou-
ting door het gebied en de vormgeving 
van deze achtergevels. Ook is uitgebreid 
overlegd over het restaurant aan de zijde 
van het Molenaarsplein, dat zich qua 
architectuurbeeld niet goed voegde in 
de setting. 

Ontwerp: 
Arcom

2 | verkavelinGsOpZet De verbinDinG fase 3
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In de Stationsstraat is een nieuwbouw-
plan besproken ter plaatse van de oude 
Schoenenreus-locatie. Naar aanleiding 
van onze advisering op basis van het gel-
dende beeldkwaliteitsplan Stationsstraat 
is het torenachtige element veranderd in 
een minder rijzige en evenwichtiger vorm-
gegeven opzet. 

Ontwerp: 
Veluws Ontwerpbureau, Ermelo

2 | aanGepast, verbeterD OntWerp1 |   eerste OntWerp

stationsstraat

locaTiE ScHoEnEnrEuS
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In 2016 is de commissie ruimtelijke kwa-
liteit vervangen door een geheel nieuwe 
commissie omgevingskwaliteit. Begin 
2016 was de samenstelling van de CRK 
als volgt: 

Voorzitter
Jolanda Reitsma-Buitenweg 
Rayonarchitect / gemandateerde 
Geert Jan Jonkhout 
(Gelders Genootschap)
Architect      
John van Dijk 
Landschapsarchitect    
Sandra Schuit
Burgerlid       
René de Brouwer 
Adviseur cultuurhistorie   
Eva ter Braak (Gelders Genootschap)
Ambtelijke ondersteuning    
Aart Wagenaar, Martijn Visser

Na de vaststeling van de nieuwe Nota 
Omgevingskwaliteit is deze commissie  
in de herfst van 2016  vervangen door een 
nieuwe commissie omgevingskwaliteit, 
met de volgende samenstelling:

Voorzitter      
Bert Statema 
Rayonarchitect / gemandateerde 
Geert Jan Jonkhout 
(Gelders Genootschap)
Landschapsarchitect    
Sandra Schuit
Burgerlid       
Jan de Lange
Burgerlid      
René van de Water
Adviseur cultuurhistorie   
Eva ter Braak (Gelders Genootschap)
Ambtelijke ondersteuning    
Aart Wagenaar, Brian Bijl

- Door de gemandateerde rayonarchi-
tect zijn 285 plannen behandeld, deels 
in aanwezigheid van de aanvrager of 
ontwerper. 

- Van deze plannen werd 75% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

- Voor 25% was een wijziging nodig. 
- De voltallige commissie behandelde  

in totaal 4 plannen. 
- Voor 24 plannen brachten wij een 

gecombineerd welstands- en 
monumentenadvies uit.

SamEnSTElling 
commiSSiE

2016 in cijfErS
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Op de plek van het oorspronkelijke (en 
reeds gesloopte) groene kruisgebouw 
nabij de hoek Hanengewei – Dirk Staal-
weg zijn in het verleden plannen ontwik-
keld voor een appartementengebouw 
met kantoorruimte. In 2016 is het functi-
onele programma gewijzigd en op basis 
hiervan is een volledig nieuw schetsplan 
ontwikkeld dat is besproken met de com-
missie. Wij merkten op dat het ontwerp in 
de voorgestelde vorm onvoldoende was 
afgestemd op de uitgangspunten in het 

welstandsbeleid, omdat sprake was van 
een zeer massief, onvoldoende geleed en 
grootschalig bouwblok dat een schaal-
conflict oproept met de omgeving. Tot op 
heden hebben ons nog geen aangepaste 
plannen bereikt. 

Ontwerp: 
Veen architecten BNA bv

1+2 | apparteMentenGebOuW hanenGeWei

hanengewei

apparTEmEnTEngEbouw
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