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terugBlik
Tessa sTahlie

Tessa sTahlie is aRChiTeCT en 
seCReTaRis-DesKunDiGe van De CRK

Afgelopen jaar hebben we met plezier een 
bijdrage geleverd aan de omgevingskwa-
liteit van de gemeente Neder-Betuwe. Bij 
onze advisering leggen we de nadruk op 
dialoog en begeleiding, vanuit een oplos-
singsgerichte houding. We hopen dat 
burgers en ondernemers hierdoor gesti-
muleerd worden om plannen te maken 
die bijdragen aan de woon- en omge-
vingskwaliteit. Samen werken we aan de 
beste oplossing, waarmee we zowel de 
omgevingskwaliteit verbeteren, en tevens 

tegemoet komen aan de wensen van de 
initiatiefnemer. De samenwerking met de 
gemeente en de Omgevingsdienst Rivie-
renland verloopt daarbij goed. 
De plannen worden tijdens de 2-wekelijk-
se vergadering afgedaan. Hierbij gaat het 
om plannen in het kader van vooroverleg 
en een aanvraag omgevingsvergunning. 
Tijdens deze vergaderingen vindt ook 
overleg plaats met initiatiefnemers en hun 
adviseurs over de plannen, op een con-
structieve en oplossingsgerichte wijze. 

Voor wijzigingen aan of bij monumenten 
en/of in een beschermd gezicht zijn advie-
zen nodig op het gebied van welstand en 
cultuurhistorie. Hiervoor worden geïn-
tegreerde adviezen uitgebracht. Bij de 
advisering kunnen ook aspecten als land-
schappelijke inpassing of inrichting van 
openbare ruimte meegenomen worden. 

In het verslagjaar zijn plannen aan de orde 
geweest voor nieuw- en verbouw van 
onder meer monumenten, woningen, kan-
toorpanden en bedrijfsbebouwing, zowel 
in als buiten de kernen.  
Bij de beoordeling van de plannen wordt 
onder meer gelet op de afstemming op de 
bestaande bebouwing, van het pand op 
zichzelf en in relatie tot de omgeving. De 
mate van afstemming is van invloed op de 
samenhang en de kwalitatieve, verzorgde 

uitstraling van een gebouw, straat of wijk. 
In de welstandsnota of in een beeldkwa-
liteitplan is aangegeven welke mate van 
afstemming gewenst is.  
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1 t/m 3 | visualisaTies CasTeRhoven KesTeRen

Diverse locaties

wONiNgBOuw
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Diverse locaties

wONiNgBOuw

In het verslagjaar zijn verschillende plan-
nen voor projectmatige en particuliere 
woningbouw aan de orde geweest, 
onder meer voor Herenland en langs 
de Acaciastraat in Opheusden, voor 
IJzendoorn-West en voor Casterhoven in 
Kesteren. Voor Casterhoven een beeld-
kwaliteitplan van toepassing, waarin 
uitgangspunten voor de bebouwing en 
de openbare ruimte zijn opgenomen.  
Het doel hiervan is te komen tot een 
samenhangend en verzorgd beeld, dat 

aansluit bij de dorpse karakteristiek van 
Kesteren. Er zijn richtlijnen opgenomen 
voor het bouwvolume, de kapvorm en 
kaprichting, gevelindeling en detaillering, 
materiaal- en kleurgebruik. Daarbij wordt 
uitgegaan van een architectuur die gere-
lateerd is aan de wederopbouwarchitec-
tuur, die kenmerkend is voor Kesteren. 
Deze criteria gelden niet alleen voor 
projectmatige ontwikkelingen, maar ook 
voor de particuliere kavels, langs de Juf-
frouw W. van Minnestraat. Gelet hierop 

zijn bij een aantal plannen opmerkingen 
gemaakt, omdat deze onvoldoende 
gerelateerd waren aan de beoogde 
architectuurstijl. Verder zijn op basis 
van het beeldkwaliteitplan opmerkingen 
gemaakt over de oriëntatie van woningen 
op het openbaar gebied, de uitstraling 
van zijgevels en de verschijningsvorm 
van erfafscheidingen. 

Ontwerp: 
Geesink Weusten Architecten, Arnhem

4 | Twee-onDeR-één-Kap-woninGen CasTeRhoven, KesTeRen
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aaNBeveliNgeN

- 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).

- Betrek de CRK (nog) meer in het voor- 
en RO-traject van plannen. In deze fase 
heeft advisering meer effect en kan 
beter worden gestuurd op omgevings-
kwaliteit.

- Door goed overleg in het voortraject 
kan goed geanticipeerd worden op de 
Omgevingswet, die over enkele jaren 
in werking treedt. Onder deze wet 
wordt omgevingskwaliteit veel meer 
een verantwoordelijkheid van ons allen. 
Om dat te realiseren staan niet langer 
regels voorop, maar wordt gekeken 
hoe plannen of projecten kunnen 
bijdragen aan ‘een goede omgevings-
kwaliteit’. Burgers en bedrijven krijgen 
hierdoor meer ruimte om hun plannen 

te realiseren. Gemeenten krijgen op 
hun beurt meer ruimte om een afwe-
ging te maken tussen verschillende 
ruimtelijke belangen.

- Organiseer een bijeenkomst/excursie 
voor raadsleden, bijvoorbeeld gekop-
peld aan de presentatie van het jaar-
verslag.
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Aan de rand van Opheusden wordt een 
Agro Business Centre gerealiseerd. Dit is 
een bedrijventerrein dat bedoeld is voor 
boomteelt-gerelateerde bedrijven. In het 
beeldkwaliteitplan is de ambitie opgeno-
men om een representatieve uitstraling te 
realiseren, gerelateerd aan de boomteelt.
Voor de representatieve zone langs de 
Dodewaardsestraat is een plan voor 
nieuwbouw aan de orde geweest. Al in 
een vroegtijdig stadium is met de steden-
bouwkundige gesproken over de positi-

onering, verschijningsvorm en terreinin-
richting. In goed overleg is gekomen tot 
een aanpassing van het ontwerp, waar-
door er in het architectuurbeeld waarbij 
meer hout is toegepast en het terrein voor 
30%  ‘groen’ ingericht wordt, waardoor 
meer relatie is gelegd met de boomteelt.

Ontwerp: 
HUIBERS bureau voor architectuur, Dodewaard

1 | impRessie nieuw beDRiJfspanD abC-TeRRein

bedrijfspand

agrO BusiNess CeNtre 
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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 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 CRK. 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 hier-
bij. Uiteindelijk hebben we hetzelfde doel: 
een mooi en leefbaar Neder-Betuwe!

OmgeviNgswet: 
gemeeNteraad 
dOe er iets mee!
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1 | besTaanDe siTuaTie 2+3 | impRessies nieuwe siTuaTie

ooijsestraat 13, echteld

CultuurhistOrie
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ooijsestraat 13, echteld

CultuurhistOrie

Bij wijzigingsplannen voor monumenten 
of in het beschermd stadsgezicht is het 
beleid gericht op behoud en versterking 
van de cultuurhistorische waarden. Dit 
wil niet zeggen dat aanpassingen naar 
hedendaagse wensen niet mogelijk zijn, 
maar het vraagt wel om een zorgvuldige 
aanpak en maatwerk om te komen tot een 
goede harmonie tussen de waardevolle 
historische karakteristiek en nieuwe toe-
voegingen. Over monumenten en andere 
cultuurhistorische zaken wordt een geïn-

tegreerd welstands- en monumentenad-
vies uitgebracht. 
Een van de plannen die aan de orde is 
geweest is de herontwikkeling van een 
karakteristieke boerderij op het adres 
Ooijsestraat 13 te Echteld. Hierbij ging 
het onder meer om verbouw en renovatie, 
maar ook  om vervangende nieuwbouw 
van het achterste deel van de boerderij en 
schuren en andere bijgebouwen. Bij de 
advisering is aangestuurd op een betere 
aansluiting bij de agrarische en historisch 

karakteristiek van de bestaande bebou-
wing, met name van het achterhuis. 

Ontwerp: 
Tastvol Architectuur & Interieur, Veenendaal

4 |  besTaanDe bouw, Te veRnieuwen aChTeRhuis
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Voorzitter
F.R. [Free] Hoving,
Oud-wethouder gem. Rozendaal
Adviseur ruimtelijke kwaliteit / 
rayonarchitect
Mevr. ir. T. [Tessa] Stahlie-Biersteker
Gelders Genootschap
Architect
ir. J.B. [Jan-Bart] van der Meer
Landschapsarchitect
Mevr. ir. J.N. [Hanny] Heetman
Adviseur cultuurhistorie
W. [Werner] Weijkamp M.A.
Gelders Genootschap
Burgerlid cultuurhistorie
J.D. [Jan] Bruyn

Ondersteuning vanuit de ODR
Mevr. L [Leonie] van Meer-Dijksman,  
vergunningverlener

- Onder mandaat van de adviseur ruim-
telijke kwaliteit zijn 180 plannen  
behandeld, deels in aanwezigheid van 
de aanvrager of ontwerper. 

- Van deze plannen werd 86% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

- Voor 14% was een wijziging nodig. 
- Voor 2 plannen brachten wij een 

gecombineerd welstands- en monu-
mentenadvies uit.

sameNstelliNg 
Crk

2016 iN Cijfers
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