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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 omgevings-
kwaliteit van de gemeente West Maas en 
Waal. Bij onze advisering leggen we de 
nadruk op dialoog en begeleiding, van-
uit een oplossingsgerichte houding. We 
hopen dat burgers en ondernemers hier-
door 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 wen-
sen van de initiatiefnemer. De samenwer-
king met de gemeente en de Omgevings-
dienst Rivierenland verloopt daarbij goed. 
De plannen worden tijdens de 2-wekelijk-
se vergadering afgedaan samen met het 
burgerlid, Barbara Jager. Hierbij gaat het 
om plannen in het kader van vooroverleg 
en een aanvraag omgevingsvergunning. 

Voor wijzigingen aan of bij monumenten 
en in de beschermde gezichten 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,  

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 welstandsnota of in 
een beeldkwaliteitplan is aangegeven 
welke mate van afstemming gewenst is.  
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In het verslagjaar is een begin gemaakt 
met de ontwikkeling van Dorpskwaliteits-
plannen voor de gemeente. Samen met 
Bureau SAB en de gemeente West Maas 
en Waal heeft het Gelders Genootschap 
een ‘dorpskwaliteitsplan’ opgesteld. Dit 
plan vervangt de huidige welstandsnota 
en biedt tevens een samenhangend inte-
graal beleidskader en een inspiratiebron 
voor de thema’s cultuurhistorie, ruimtelijke 
kwaliteit van de bebouwing en openbare 
ruimte. Met dit instrument anticipeert de 
gemeente op de komende Omgevingswet 
die medio 2020 in werking zal treden. 

Het dorpskwaliteitsplan dient als uitnodi-
gend kader voor het realiseren van nieu-
we, ruimtelijke ontwikkelingen. Thema’s 
vanuit de Structuurvisie Dorpen 2025 – 
wonen, werken, verkeer en duurzaamheid 
– zijn hierin meegenomen. Tegelijkertijd 
zijn bestaande ruimtelijke en cultuurhisto-
rische kwaliteiten vastgelegd, die nu nog 
in sectoraal welstandsbeleid en cultuur-
historische inventarisaties zijn opge-
nomen. Het dorpskwaliteitsplan draagt 
hierdoor zowel elementen in zich van een 
omgevingsplan als een omgevingsvisie.
Voor elk van de acht kernen van de 

gemeente West Maas en Waal geeft 
het dorpskwaliteitsplan aan hoe 
ruimtelijke initiatieven kunnen bijdra-
gen aan het waarborgen en waar mogelijk 
versterken van de identiteiten van deze 
kernen. 
Dat gebeurt op een zeer beeldende en 
toegankelijke manier, zodat initiatiefne-
mers snel inzicht hebben in de geldende 
richtlijnen. Daarbij hoort ook een open en 
interactief proces, waarbij de gemeente 
en commissie ruimtelijke kwaliteit initia-
tiefnemers adviseren en begeleiden.

nieuw beleid

DOrPskWaliteitsPlan
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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 ver-
antwoordelijkheid 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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1+2 | nieuWe WoninGen leeuWse velD, 
BeneDen-leeuWen

3 | bOven eersTe scheTsplan | OnDer DefiniTieve plan
nieuWBouW WoninGen viaDucTsTraaT/sTaTionssTraaT, Wamel 

Diverse locaties

WOningbOuW
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In het verslagjaar zijn verschillende plan-
nen voor projectmatige en particuliere 
woningbouw aan de orde geweest. Het 
ging daarbij onder meer om projectmatige 
woningbouw voor het Leeuwse Veld en 
langs de Viaductstraat en de Stations-
straat in Wamel, en langs de Pinkster-
bloemstaat en de Seringenstraat in  
Beneden-Leeuwen. Bij de woningen in 
Wamel is geadviseerd meer aansluiting te 
zoekn bij de bestaande gevarieerde lint-
bebouwing in deze omgeving en de (roy-
alere) hoogte van de bestaande bebou-
wing aan de linkerzijde. Verder is aandacht 
gevraagd voor een minder vlakke uitstra-
ling, door meer aandacht te besteden aan 
(metselwerk) detaillering en plasticiteit. 

Voor het Leeuwse Veld geldt een beeld-
kwaliteitsplan, waarin uitgegaan wordt van 
een landelijk en dorps bebouwingsbeeld. 

Gestreefd wordt naar een gevarieerd 
beeld, met verschillen tussen bouwblok-
ken en tussen woningen per bouwblok, 
in (goot)hoogte, vormgeving, materiaal 
en/of kleur. De verschillen zijn echter niet 
te groot, waardoor er een zekere rust en 
samenhang ontstaat. Dit komt doordat 
de architectuurstijlen van de woningen 
wel aan elkaar gerelateerd zijn en er een 
beperkt palet aan materialen en kleuren 
wordt toegepast. In combinatie met de 
nodige aandacht voor detaillering komt de 
wijk verzorgd over. Bij de advisering wordt 
vooral gelet op een goede balans tussen 
variatie en samenhang, en een goede 
inspeling op de stedenbouwkundige situ-
atie, bijvoorbeeld van hoekwoningen. 

Ook zijn diverse plannen voor particuliere 
woningen aan de orde geweest voor het 
Leeuwse Veld, maar ook voor het Clarevelt 
in Wamel en de Lavendelstraat in Boven-
Leeuwen. Voor de Lavendelstraat geldt 
een beeldkwaliteitsplan, waarin uitgegaan 
wordt van een traditoneel, dorps bebou-
wingsbeeld, waarbij iedere woning een 
eigen herkenbare uitstraling moet heb-
ben, met samenhang door toepassing van 
metselwerk in rood/bruine tinten en don-
kere dakpannen. Gelet op het beeldkwali-
teitplan is de (meer eigentijdse) architec-
tonische (gevel)uitwerking van het plan 
Lavendelstraat 6 wel denkbaar, maar is 

geadviseerd de (asymmetrische) hoofd- 
en kapvorm meer af te stemmen op het 
beoogde (traditionele) beeld en ook uit  
te gaan van metselwerk in plaats van hout 
voor de gevels en van dakpannen, pas-
send binnen het beoogde kleurenpalet.

Ontwerp: 
MAAK<architectuur, Arnhem

4 | impressie WoninGen leeuWse velD, BeneDen-leeuWen

5+6 | bOven eersTe scheTsplan | OnDer DefiniTieve plan
lavenDelsTraaT 6, Boven-leeuWen
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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 welstandscom-
missie hierbij. Uiteindelijk hebben we 
hetzelfde doel: een mooi en leefbaar  
West Maas en Waal!

OMgevingsWet: 
geMeenteraaD 
DOe er iets Mee!
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1 | locaTies Zonnepark BeneDen-leeuWen 2+3 | nieuWe WoninG heT heer, Dreumel

Diverse plannen

steDenbOuWkunDige aDvisering
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Naast de welstandsadvisering worden 
ook adviezen uitgebracht over beeldkwa-
liteitsplannen of nieuwe stedenbouw-
kundige ontwikkelingen. Voorbeelden 
hiervan uit het verslagjaar zijn de advise-
ring over het beeldkwaliteitsplan voor een 
dierenpark (Bert’s Animals Farm) langs 
de Molenstraat in Appeltern, over de 
landschappelijke inpassing van het zon-
nepark in Beneden-Leeuwen en over een 
gewijzigde stedenbouwkundige opzet 
van plangebied ’t Kleine Wiel in Beneden 
Leeuwen.
Ook wordt geadviseerd over (kleine) 
afwijkingen van het bestemmingsplan. 

Een voorbeeld hiervan is de erker bij de 
nieuwe woning langs Het Heer in Dreu-
mel en de uitbreiding bij Dorpsstraat 6 
in Wamel. De erker bij de woning langs 
Het Heer voldeed niet aan het bestem-
mingsplan, vanwege de afstand tot de 
voorgevelrooilijn van minder dan 3 meter. 
De voorgestelde erker heeft een positieve 
uitstraling op de omgeving, vanwege de 
overhoekse oriëntatie. Om deze reden 
en vanwege geringe afwijking van het 
bestemmingsplan is vanuit stedenbouw-
kundig oogpunt positief geadviseerd. 
Bij de voorgestelde uitbreiding langs 
de Dorpsstraat in Wamel werd in eerste 

4 | eersTe en aanGepasTe scheTsplan DorpssTraaT 6, Wamel

instantie geen reden gezien om af 
te wijken van het bestemmingsplan. 
Dit had te maken met de afwijkende 
vormgeving ten opzichte van de 
bestaande kapvorm en gevelarchitectuur 
van deze woning.  In combinatie met de 
verbinding aan de bestaande dakkapel 
was sprake van een te samengesteld, 
onvoldoende samenhangend bebou-
wingsbeeld. In overleg is gekomen tot 
een dakopbouw die gerelateerd is aan 
de kap van de woning, met een teruglig-
gend, ondergeschikt verbindingselement 
tussen beide kappen.
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1 | BesTaanDe siTuaTie 2 | impressie nieuWe inTerieur 3 | eersTe scheTsplan 4 | aanGepasTe plan meT kleinere en minDer Dakramen 

maasdijk 16 appeltern

MOnuMenten
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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. 

Er is een aantal wijzigingsplannen voor 
monumenten aan de orde geweest, bij-
voorbeeld voor  Kerkstraat 3 in Alphen, 
Maasdijk 16 in Appeltern en Kerkdijk 1 in 
Alphen.  Bij het (schets)plan voor Maasdijk 
16  in Appeltern ging het om de verbouw 

en herbestemming van een kerkgebouw, 
een rijksmonument. Vanwege de func-
tiewijziging ten behoeve van wonen is 
een wijziging van het bestemmingsplan 
nodig. Een gedeelte van de kerk houdt 
een openbare functie in de vorm van een 
expositieruimte en unieke vergaderlo-
catie. De woonfunctie is gedacht op een 
nieuwe verdiepingsvloer. De toren is 
eigendom van de burgerlijke gemeente en 
blijft ongewijzigd. Er is in principe positief 
gereageerd op deze herbestemming, 
waarmee dit erfgoed ook voor de toe-
komst bewaard kan blijven. Wijzigingen 
zijn denkbaar, maar kanttekeningen zijn 
gezet bij de uitwerking. Zo is bijvoorbeeld 
geadviseerd de dakramen voor wat betreft 
aantal en maatvoering te reduceren, en is 
gepleit voor een andere uitvoering van een 
nieuwe deur en ramen, waarbij herkenbaar 
is dat het toevoegingen van deze tijd zijn. 
Aandacht is ook gevraagd voor de inte-
rieurwijzigingen, waaronder de zone 
rondom de galerij en de aansluiting van 
de nieuwe vloer op de binnenmuren. 
Gevraagd is om de vloer door middel van 
een glasstrook visueel meer los te maken 
van de buitenmuren, zodat de oorspron-
kelijke hoogte van het gebouw beter kan 
worden ervaren. 
Verder is gepleit voor behoud van onder-
delen die behoren bij het rijksmonument, 
waaronder een lezenaar, een koperen 

voorzangerslezenaar, een doopbekken-
houder (1793) en twee kaarsenkronen. 
De verwijdering van het orgel valt vanuit 
het oogpunt van cultuurhistorie te betreu-
ren, maar is gezien de nieuwe functie in 
combinatie met de voorgestelde nieuwe 
indeling acceptabel, omdat het geen 
onderdeel is van het rijksmonument.  
Tot slot is aandacht gevraagd voor een 
passende terreininrichting,  inclusief 
nieuw bijgebouw.   

5 | impressie inTerieur WaarBiJ De nieuWe vloer visueel 
losGehouDen WorDT van De WanDen

 D.m.v. een GlassTrook
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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
Mevr. B. [Barbara] Jager
Ondersteuning vanuit de ODR
M. [Marcel] Grisel, vergunningverlener

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

- Van deze plannen werd 78% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

- Voor 12% was een wijziging nodig. 
- De voltallige commissie behandelde in 

totaal 3 plannen. Daarvan waren er 1 in 
vooroverleg en 2 definitieve aanvragen. 

Commissieplannen betroffen 
voornamelijk grote ruimtelijke /  
stedenbouwkundige ontwikkelingen.

- Voor 3 plannen brachten wij een 
gecombineerd welstands- en  
monumentenadvies uit.

impressie nieuWe WoninGen viaDucTsTraaT/sTaTionssTraaT, Wamel

saMenstelling 
cOMMissie

2016 in cijfers
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