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Terugblik
Tessa sTahlie

Tessa sTahlie is archiTecT en  secreTaris /DeskunDiGe van  
De WelsTanDscommissie

Afgelopen jaar heb ik met plezier een bij-
drage geleverd aan de omgevingskwaliteit 
van de gemeente Neerijnen. Als adviseur 
leg ik de nadruk op dialoog en begeleiding, 
vanuit een oplossingsgerichte houding. 
We hopen dat burgers en ondernemers 
hierdoor gestimuleerd worden om plannen 
te maken die bijdragen aan de woon- en 
omgevingskwaliteit. 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 
Rivierenland verloopt daarbij goed. 
De meeste plannen worden ter plekke tij-
dens het tweewekelijkse mandaatoverleg 
afgedaan. Hierbij gaat het om plannen in 
het kader van vooroverleg en een aanvraag 
omgevingsvergunning. Tijdens deze ver-
gaderingen vindt ook overleg plaats met 
initiatiefnemers en hun adviseurs over de 
plannen, op een constructieve en oplos-
singsgerichte wijze. 

Voor wijzigingen aan of bij monumenten 
en in de beschermde gezichten zijn advie-
zen nodig op het gebied van welstand en 
cultuurhistorie. Deze adviezen worden op 
elkaar afgestemd door een gezamenlijke 
bespreking met (een afgevaardigde van) 
de monumentencommissie, waardoor er 
geïntegreerde adviezen kunnen worden 
uitgebracht.

Met dit jaarverslag van de welstandscom-
missie geven wij inzicht in de werkwijze en 
samenstelling van de commissie. Tevens 
laten we zien hoeveel plannen zijn behan-
deld. 
Er zijn plannen aan de orde geweest voor 
nieuw- en verbouw van onder meer monu-
menten, woningen, kantoorpanden 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 welstands-
nota of in een beeldkwaliteitplan is aan-
gegeven welke mate van afstemming 
gewenst is.  
Voor nieuwbouw van woningen zijn diver-
se plannen besproken, zowel projectmatig 
als particulier, op verschillende locaties 
in de gemeente. Een voorbeeld hiervan 
zijn woningen voor Klingelenberg 
in Tuil. Voor dit plangebied is een 
beeldkwaliteitsplan van toepassing 
waarin uitgegaan wordt van een 
traditioneel, gevarieerd en dorps 
bebouwingsbeeld, in aansluiting op 
de bestaande woningbouw in Tuil. 
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1 | sT. anToniesTraaT 2, Tuil 2 | kerklaan 6, heesselT 3 | GerealiseerD biJGebouW biJ kerk in heesselT 4 | WaalbanDiJk 33, hellouW

Wijzigingsplannen aan of bij

MoNuMeNTeN
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Wijzigingsplannen aan of bij

MoNuMeNTeN

Bij wijzigingsplannen voor monumenten 
of in het beschermd dorpsgezicht 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. 
Geadviseerd is over verschillende wij-
zigings- en verbouwplannen, bijvoor-
beeld voor Waalbandijk 33 in Hellouw, 
Gasthuisstraat 16 en Kerkstraat 21 in 
Waardenburg, St. Antoniestraat 2 in Tuil 
en Achterstraat 24 in Varik. In het kader 
van handhaving is geadviseerd over het 
bijgebouw bij de kerk in Heesselt. Ten 
aanzien van dit gebouwtje is negatief 
geadviseerd vanwege de locatie en de 

verschijningsvorm. De bezwaren ten 
aanzien van de locatie hadden te maken 
met de ligging tegenover de hoofdentree. 
Geadviseerd is een minder prominente 
locatie te kiezen, maar dit advies is (door 
het College) terzijde gelegd. Het advies 
om de verschijningsvorm meer te relate-
ren aan de historische karakteristiek van 
het kerkgebouw is wel overgenomen. 

5 | achTersTraaT 24, varik
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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 welstandscommissie (nog) 
meer in het voor- en RO-traject van 
plannen. In deze fase heeft advise-
ring meer effect en kan beter worden 
gestuurd op omgevingskwaliteit.

- 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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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 omgevings-
plan, 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 welstandscommissie. 
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 welstands-
commissie hetzelfde doel: een mooi en 
leefbaar Neerijnen!

oMgeviNgsweT: 
geMeeNTeraad 
doe er ieTs Mee!
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1 | TekeninG nieuWe siTuaTie, 10 m. hooG, meT 
principe beGroeiDe Gevel aan achTerZiJDe

2 | besTaanDe siTuaTie 
voorZiJDe

3 | siTuaTieTekeninG, besTaanD en nieuW 
(in DonkerblauW)

4 | impressie beGroeiDe 
Gevel

hertog karelweg 17, haaften

bedrijfsbebouwiNg
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In het kader van een afwijking van het 
bestemmingsplan is geadviseerd over het 
uitbreidingsplan voor het bedrijfspand op 
het adres Hertog Karelweg 17 in Haaften. 
De afwijking van het bestemmingsplan 
betrof een overschrijding van het bebou-
wingsoppervlakte en van de goot- en 
bouwhoogte (10 m. met plat dak i.p.v. een 
goothoogte van 5,5 m. en een nokhoogte 
van 7 m.)  aan de achterzijde, grenzend 
aan een voet-/fietspad en de lager gele-
gen Buitenweg. Aan deze zijde wordt uit-
gegaan van een beperktere bouwhoogte 
en bebouwingspercentage dan aan de 
voorzijde. Hierdoor kan een geleidelijke 
overgang ontstaan tussen de hogere 
bedrijfsbebouwing aan de Hertog Karel-
weg, en de groenzone met voet-/fietspad 
en de woonbebouwing aan de zijde van 
de Buitenweg. Vanuit het oogpunt van 
stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit is 
deze overgang zeer gewenst op deze 
locatie. Aangegeven is dat de beoogde 
10 m.  hoge bebouwing te volumineus, 
massief en visueel te ‘hard’ zal overko-
men. Er werd een landschappelijke inpas-
sing voorgesteld die op zich positief is, 
maar waarmee de impact van de bebou-
wing onvoldoende visueel ‘verzacht’ zou 
worden, zeker in de bladloze periode.
Mede gelet op het landschapsontwik-
kelingsplan (waarin uitgegaan wordt van 
een groene, landschappelijke inpassing 

van bedrijven in deze omgeving) wordt 
vanuit het oogpunt van stedenbouw en 
ruimtelijke kwaliteit geen reden gezien om 
af te wijken van de bestemmingsplanbe-
palingen. 

Alternatieven zijn  - in overleg – onder-
zocht, maar vanuit bedrijfsmatig oogpunt 
was de variant met hoge bebouwing wel 
wenselijk. Hierover moest eerst nog een 
bestuurlijk besluit genomen worden. 
Wanneer zou worden vastgehouden aan 

deze opzet, is geadviseerd uit te gaan van 
een ruimtelijk, plastisch beeld met een 
zekere gelaagdheid in diepte en hoogte, 
waardoor een al te volumineus en groot-
schalig beeld voorkomen kan worden. 

5 | besTaanDe siTuaTie achTerZiJDe, lanGs voeT- en fieTspaD en buiTenWeG
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Voorzitter
F.R. [Free] Hoving,
oud-wethouder gem. Rozendaal
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
mevr. ir. T. [Tessa] Stahlie-Biersteker
Gelders Genootschap
Architect
ir. J.B. [Jan-Bart] van der Meer
Landschapsarchitect
mevr. ir. J.N. [Hanny] Heetman

Ondersteuning vanuit de ODR
mevr. K. van Dillen-Vos of ing J. Thielman

- Onder mandaat van de adviseur  
ruimtelijke kwaliteit zijn 118 plannen 
behandeld, deels in aanwezigheid  
van de aanvrager of ontwerper. 

- Van deze plannen werd 84% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

- Voor 16% was een wijziging nodig. 
- Voor 15 plannen brachten wij een 

gecombineerd welstands- en monu-
mentenadvies uit.

saMeNsTelliNg 
CoMMissie

2016 iN Cijfers
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