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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 Geldermalsen. 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-weke-
lijkse vergadering afgedaan, zowel in het 
kader van een aanvraag omgevingsver-
gunning als in vooroverleg. 

Voor wijzigingen aan of bij monumenten 
en in de beschermde gezichten zijn advie-
zen nodig op het gebied van welstand 
en cultuurhistorie. Beide disciplines zijn 
aanwezig, waardoor er geïntegreerde 
adviezen kunnen worden uitgebracht.  
Bij de advisering kunnen ook aspecten  

als landschappelijke inpassing of inrich-
ting 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 

visualisaTie solaRpaRK lanGs a15 biJ GelDeRmalsen
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van een gebouw, straat of wijk. In de wel-
standsnota of in een beeldkwaliteitplan is 
aangegeven welke mate van afstemming 
gewenst is.  

Een bijzonder plan was het plaatsen van 
bijna 36.500 zonnepanelen voor het 
Solarpark op het stortlichaam bij de Avri 
langs de Meersteeg en Rijksweg A15 in 
Geldermalsen. Het park heeft een omvang 
van zo’n 11,5 hectare en een vermogen 
van ca 9,4 MW. Voor het Solarpark is 
eerder al een vergunning verleend, die 
uitging van een principe-opstelling (onder 
meer voor een subsidie-aanvraag). Naar 
aanleiding van verschillende onderzoeken 
(onder meer in verband met verkeersvei-
ligheid) is een aantal wijzigingen voorge-
steld. Vanuit welstandsoogpunt is met 
name het beeld vanaf de A15 van belang. 
In overleg is gezocht naar een zo rustig 
mogelijke opstelling.

GIDS RUIMTELIJKE KWALITEIT
In het verslagjaar is ook een nieuwe wel-
standsnota of Gids Ruimtelijke Kwaliteit 
ontwikkeld. De Gids is opgesteld na een 
zorgvuldig traject waarbij de gemeente-
raad, ondernemers en burgers zijn betrok-
ken. Zo ontstond in een vroeg stadium hel-
derheid over de contouren van het nieuwe 
beleid. 

De Gids is meer dan een welstandsnota, 
het gaat om integraal beleid voor omge-
vingskwaliteit, waarbij ook cultuurhistorie 
en landschap een grote rol spelen. Daar-

mee is optimaal ingespeeld op de kwa-
liteiten en identiteiten van de gemeente 
Geldermalsen en is voor elk gebied beleid 
op maat gemaakt. De Gids legt hierbij een 
logisch verband tussen waarden, kern-
kwaliteiten, ambities en richtlijnen.

Er is gekozen voor een uitnodigende 
opzet: minder toetsingscriteria, meer 
ruimte voor initiatief. Daarnaast is veel 
met beeldmateriaal gewerkt, ter onder-
steuning van de tekst. De Gids is zowel 
een toetsingskader voor kleinere plannen 
als stimulerend kader voor grotere 
opgaven. 
Hiermee is een goede balans ont-
staan tussen vrijheid voor burgers 
en waarborgen van cultuurhistori-
sche, landschappelijke en ruimtelijke 
kwaliteiten.

De Gids anticipeert in proces, opzet 
en inhoud prima op de Omgevingswet. 
Op termijn – naar verwachting ná 2019 
–   zal de Gids deel gaan uitmaken van 
het gemeentelijk Omge vingsplan, als 
dit instrument onder de Omgevingswet 
bestaande wettelijke instrumenten als de 
welstandsnota, bestemmingsplannen en 
verordeningen gaat vervangen.

visualisaTie solaRpaRK GelDeRmalsen
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1+2 | paRTiCulieRe woninGbouw lanGs  
De RanDen

3 | pRoJeCTmaTiGe woninGbouw in  
heT CenTRum  

nieuwbouw woningen

OudenbOrCH rHenOY 
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nieuwbouw woningen

OudenbOrCH rHenOY

Voor de nieuwe woonwijk Oudenborch 
in Rhenoy geldt een beeldkwaliteitsplan, 
waarin uitgegaan wordt van een gevari-
eerd dorps beeld. In het algemeen wordt 
uitgegaan van eenvoudige bouwvolumes 
met pannen- of rietendaken, in dorpse 
en landelijke bouwstijlen, een ingetogen 
architectuur met een eigentijdse verta-
ling van traditionele materialen en details, 
en metselwerk, hout of keimwerk voor de 
gevels. 
Voor plangebied Oudenborch zijn zowel 

projectmatige als particuliere woningen 
aan de orde geweest. Voor deze wijk 
wordt een gevarieerd bebouwingsbeeld 
nagestreefd, dat past bij Rhenoy. De 
voorgestelde projectmatige woningen 
sloten aan bij de gerealiseerde  wonin-
gen. De variatie die mogelijk is volgens 
het beeldkwaliteitplan, leidt tot een divers 
beeld voor de particuliere woningen met 
traditionele en meer eigentijdse architec-
tuurstijlen. Bij de advisering is vooral aan-
dacht besteed aan de woningen op zich-

zelf, waarbij gelet is op een consequente 
uitwerking van de gekozen architectuur 
en een evenwichtig, samenhangend en 
aansprekend beeld van de woningen op 
zichzelf. 

ja
ar

ve
rs

la
g

G
el

d
er

m
a

ls
en

20
16



aanbevelinGen

- 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).

- Betrek de Commissie Ruimtelijke Kwa-
liteit (nog) meer in het voor- en RO-tra-
ject van plannen. In deze fase heeft advi-
sering 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 omgevingskwaliteit’. 
Burgers en bedrijven krijgen hierdoor 
meer ruimte om hun plannen te realise-

ren. Gemeenten krijgen op hun beurt 
meer ruimte om een afweging te maken 
tussen verschillende ruimtelijke belan-
gen.

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

GelliCum RawayweG
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1 | voGelvluChTbeelD linGeDonK 2 | RiJwoninGen 3 | Twee-onDeR-één-Kap-woninGen 4 | vRiJsTaanDe woninGen

nieuwbouw projectmatige woningen

linGedOnk Geldermalsen 
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nieuwbouw projectmatige woningen

linGedOnk Geldermalsen

Voor Lingedonk, nabij het station in Gel-
dermalsen, zijn de plannen voor 55 nieuwe 
huur- en koopwoningen besproken. In het 
beeldkwaliteitplan wordt in het algemeen 
uitgegaan van een traditioneel beeld, 
dat aansluit bij de karakteristiek van Gel-
dermalsen, met een zekere variatie per 
deelgebied(je). 
Het bestemmingsplan gaat uit van relatief 
lange blokken voor de rijwoningen langs 
de entree en in een van de hofjes. Om 
te komen tot een dorpse maat en schaal 
wordt in het beeldkwaliteitplan uitgegaan 
van geleding en compartimentering van 

de blokken. Hiervan was in eerste instantie 
onvoldoende sprake. Het plan is hierop 
aangepast.  Verder is bij de advisering 
aandacht gevraagd voor een eigen iden-
titeit c.q. sfeer per hof, zoals gevraagd 
wordt in het beeldkwaliteitplan. Variatie is 
bijvoorbeeld mogelijk voor wat betreft de 
architectonische uitwerking, materialen, 
kleuren en de inrichting van de openbare 
ruimte. Gekozen is voor variatie in gevel-
kleur en de inrichting van de openbare 
ruimte. Verder is nog aandacht gevraagd 
voor zijgevels die zichtbaar zijn vanaf open-
baar gebied, die in eerste instantie erg 

gesloten overkwamen. Geadviseerd 
is deze gevels meer uitstraling te 
geven en ook te oriënteren op het aan-
grenzende openbare gebied. Specifiek  
is geadviseerd in te spelen op de (fraaie)  
ligging langs het landelijk gebied, bijv. 
d.m.v. bijzondere raampartijen en/of uit-
bouwen (bijv. serres). 
Tot slot is geadviseerd de erfafscheidin-
gen die grenzen aan openbaar gebied te 
combineren met begroeiing, zodat een 
verzorgd beeld ontstaat dat het ‘groene’ 
karakter van de wijk en daarmee de woon-
kwaliteit versterkt. 

Ontwerp: 
HFB Groep, Rotterdam

5 | impRessie van een van De hofJes

ja
ar

ve
rs

la
g

G
el

d
er

m
a

ls
en

20
16



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 commissie ruimtelijke kwaliteit. 
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. 

Met de nieuwe Gids Ruimtelijke Kwaliteit 
is geanticipeerd op de Omgevingswet. 
Maar er is nog een lange weg te gaan voor 

alles in lijn is met de Omgevingswet.  
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 
ruimtelijke kwaliteit hierbij. Uiteindelijk 
hebben we hetzelfde doel: een mooi en 
leefbaar Geldermalsen!

OmGevinGsweT: 
GemeenTeraad 
dOe er ieTs mee!
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1 | linGeDiJK 74, aCquoy 2 | KeRKsTRaaT 37, GelDeRmalsen 3 | havenDiJK 23, beesD 4 | RaaDsTeeG 8, RumpT

wijzigingsplannen

mOnumenTen

ja
ar

ve
rs

la
g

G
el

d
er

m
a

ls
en

20
16



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. Naast wijzigingsplannen 
voor monumenten, worden ook beleids-
stukken behandeld.
Er zijn verschillende wijzigingsplannen 
voor monumenten aan de orde geweest, 
bijvoorbeeld voor de woonhuizen op het 
adres Lingedijk 74 in Acquoy, Havendijk 
23 in Beesd, Kerkstraat 37 in Geldermal-
sen en voor Raadsteeg 8 in Rumpt. Ook is 
– in het kader van een bestemmingsplan-
wijziging – gesproken over het beplan-
tingsplan voor een nieuwe hotelaccomo-
datie met restaurant bij het monumentale 
boerderijcomplex De Gansheuvel op 
Heerlijkheid Mariënwaerdt. 

Een bijzonder plan was dat voor nieuw-
bouw van een recreatiewoning, Kerkweg 
25 in Acquoy, bij een groepsschuilplaats/
bunker die onderdeel is van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie en de status heeft 
van Rijksmonument. 
Waardering is uitgesproken voor de 
zorgvuldige ontwerpbenadering, waar-
mee goed ingespeeld wordt op de karak-
teristiek van de groepsschuilplaats en 
de landelijke context. De gevels worden 
voorgesteld in hergebruikte betontegels 
(gerelateerd aan de betonnen bunker) 
en het dak is voorzien van begroeiing 
waarmee het landschap visueel wordt 
doorgezet. Bij de advisering is aandacht 

gevraagd voor de aansluiting van de 
nieuwbouw op de bunker. Geadviseerd is 
deze met name op de hoek, beter herken-
baar en zichtbaar te houden. 

Ontwerp: 
SchilderScholte architecten, Rotterdam

5 | impRessie nieuwbouw KeRKweG 25, aCquoy
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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
ir. M.A. [Martin] van Bleek  
[restauratie-architect]
Gelders Genootschap
Burgerleden
Burgerlid welstand
Mevr. G. [Gabriëlle] van der Weide,  
Burgerlid cultuurhistorie
R.C. [Ruud] Koch, 
Vervangend burgerlid 
Mevr. C.E. [Christine] Sterrenburg- 
De Jong
Ondersteuning vanuit de ODR
J.M.M. [Hans] Pijpers, 
vergunningverlener

- Onder mandaat van de adviseur ruim-
telijke kwaliteit zijn 271 plannen behan-
deld, deels in aanwezigheid van de 
aanvrager of ontwerper. 

- Van deze plannen werd 73% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

- Voor 27% was een wijziging nodig. 
- Voor 19 plannen brachten wij een 

gecombineerd welstands- en  
monumentenadvies uit.

KapsChuuR KooiweG wesT

samensTellinG 
Crk

2016 in Cijfers
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