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Leo van GRonDeLLe is aRChiteCt, aDviseuR RuimteLiJKe KwaLiteit en 
seCRetaRis-DesKunDiGe van De Commissie RuimteLiJKe KwaLiteit

Voorst is een schitterende gemeente met 
veel verschillende waardevolle gebieden 
en een divers spectrum aan historische, 
traditionele en af en toe meer moderne 
bebouwing. Zowel het bestuur als de 
medewerkers in de organisatie hechten- 
vanwege het bijzondere karakter van deze 
gemeente aan kwaliteit. Zowel de bebou-
wing als het landschap krijgen daarbij veel 
aandacht.
Het afgelopen jaar heb ik opnieuw met 
veel plezier in deze gemeente mogen 

werken en daarbij de kans gekregen om 
een bijdrage te mogen leveren aan het 
instandhouden en verbeteren van de 
omgevingskwaliteit van Voorst.  

Als adviseur hecht ik vooral aan een goe-
de dialoog met initiatiefnemers en zorg 
ik ervoor dat ze op een prettige manier 
begeleid worden in het ontwerptraject. 
Daarin hebben de stedenbouwkundige 
en de vergunningverleners eveneens een 
belangrijke en constructieve rol. Mijn stre-
ven is om burgers en ondernemers te sti-
muleren om plannen te maken die bijdra-
gen aan de woon- en omgevingskwaliteit 
en die voor hen tegelijk een meerwaarde 

krijgen. Dit vraagt om een nauwe samen-
werking met de ambtelijke organisatie. 
Doordat de diverse ambtenaren de weg 
naar het welstandsoverleg goed weten 
te vinden is deze samenwerking in Voorst 
bijzonder prettig en evenwichtig. Zowel 
de projectleiders van ruimtelijke ordening 
als de stedenbouwkundige schuiven 
regelmatig aan bij het welstandsoverleg. 
Ook de wethouder neemt een enkele 
keer deel aan het overleg om de visie van 
het college toe te lichten. De insteek is 
altijd om tot een eensluidend en richting-
gevend advies te komen, zodat initiatief-
nemers tijdig weten waar ze aan 
toe zijn. 

terugblik
iR. Leo van GRonDeLLe, 

aDviseuR RuimteLiJKe KwaLiteit
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In het bouwplanoverleg functioneer ik 
regelmatig als sparringpartner bij diverse 
plannen of ontwikkelingen die nog prema-
tuur zijn. In dit overleg zijn alle betrokken 
disciplines van de gemeente aanwezig. 
Doordat men in dit overleg met elkaar de 
verschillende belangen afweegt kan snel 
en efficient een richtinggevend advies  
aan het bestuur worden gegeven zodat 
de initiatiefnemers op korte termijn hel-
derheid krijgen over de kans van slagen 
van hun initiatief. 

Vaak worden in dit bouwplanoverleg ook 
de randvoorwaarden bepaald waar een 
initiatief aan dient te voldoen. Doordat  
alle disciplines betrokken zijn, kan per 
initiatief maatwerk worden geleverd.
Bijna alle plannen worden ter plekke 
tijdens het 2-wekelijkse mandaatover-
leg afgedaan. Dat is ook het moment 
om in vooroverleg de diverse plannen te 
bespreken. Vaak zijn dit open en prettige 
gesprekken waarbij er geluisterd wordt 
naar de belangen van de diverse initia-
tiefnemers. In dit overleg wordt naar de 
meest optimale oplossing gezocht. 
Daarbij wordt rekening gehouden met  
de visie van het bestuur en het draagvlak 
binnen de ambtelijke organisatie.

Tevens wordt gekeken naar de impact van 
een plan. Naarmate een plan meer impact 

heeft wordt des te zorgvuldiger gekeken 
hoe het plan past in zijn omgeving en in 
hoeverre het plan binnen de gemeente en 
het bestuur op draagvlak kan rekenen.
Kortom: We werken met alle betrokkenen 
aan de meest optimale oplossing, waarbij 
we zowel de gewenste omgevingskwa-
liteit realiseren, als tegemoet komen aan 
het wensenpakket van de opdrachtgever. 
Zowel initiatiefnemers, architecten, amb-
tenaren en bestuur zijn de laatste jaren 
tevreden over deze integrale aanpak. 

Het is daarom aan te bevelen om de in-
gezette richting de komende jaren vast te 
houden, ook met de komst van de nieuwe 
omgevingswet.

woninGbouw aan De DuisteRvooRDseweG
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1 | nieuwbouw bReDe sChooL De FLieRt
ontwerp: van mooRt en PaRtneRs aRChiteCten

2 | nieuwbouw veLuws CoLLeGe 
ontwerp: sP aRChiteCten

brede school de Fliert & veluws College

 nieuwbouw scholen
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3 | ReaLisatie veLuws CoLLeGe 

Het afgelopen jaar werden twee nieuwe 
scholen in het welstandsoverleg bespro-
ken. De architect had in beide situaties te 
maken met een krap budget. De uitdaging 
voor beide scholen was om met relatief 
beperkte middelen een representatief 
gebouw te realiseren. Bijzonder is dat 
beide scholen meededen aan een prijs-
vraag en daarbij werd ook advies vanuit 
de commissie gevraagd. De winnende 
ontwerpen vormden het uitgangspunt bij 
de verdere uitwerking van de plannen en 

bij de besprekingen tijdens het welstands-
overleg. Hierbij werd nauw samengewerkt 
tussen de architect, de stedenbouwkun-
dige en de gemandateerde.

Iedere plek is uniek en vraagt daarbij om 
een eigen aanpak. De Brede School de 
Fliert grenst aan een woonwijk en aan 
een park. De nieuwe bebouwing diende 
zich bescheiden op te stellen ten opzichte 
van de bestaande woningen en tuinen. 
Geïnvesteerd kon daarom worden in de 

vormgeving van de entree die aan het 
park is gesitueerd. Hier toont de school 
haar gezicht. Door middel van de teruglig-
gende entreegevel worden de leerlingen 
en bezoekers naar binnen geleid. Door 
deze nis te accentueren met een lichtere 
metselsteen, is ook op grotere afstand 
de entree herkenbaar. De overige gevels 
hebben een evenwichtige raamindeling 
gekregen, waarbij met verbijzonderingen 
in het metselwerk de uitstraling van de 
school werd versterkt.

Het Veluws College is gesitueerd op het 
voormalige veilingterrein, direct 
naast het treinstation. 
Hier werd gekozen om de gevels 
langs het spoor eenvoudig te hou-
den zodat de entree en de langsge-
vel aan de Veilingstraat verbijzon-
derd konden worden. De entree bestaat 
uit veel glas en een hoger opgaande deel. 
Dit kon worden gerealiseerd door de 
techniek op het dak achter deze hoger 
opgaande gevel te plaatsen. Samen met 
naamvoering en luifel werd de verbijzon-
dering van de entree tot stand gebracht. 
De belangrijke langsgevel werd voorzien 
van enige plastiek in het metselwerk zodat 
ook deze gevels voldoende uitstraling 
hebben gekregen. Met deze ingrepen  
kon worden ingestemd met het plan.
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- Start met het oog op de Omgevingswet 
met het opstellen van een Omgevings-
visie. Deze geeft aan welke de ruimte-
lijke ambities voor de lange termijn zijn  
en vormt de basis voor het Omgevings-
plan (voorheen bestemmingsplan, 
welstandsnota etc).

- Actualiseer de welstandsnota en betrek 
hierbij burgers en ondernemers. Op 
termijn gaat de welstandsnota dan op in 
de Omgevingsvisie en Omgevingsplan.

- Blijf de gemandateerde betrekken in het 
voor- en RO-traject van plannen.  

In deze fase heeft advisering meer effect 
en kan beter worden gestuurd  
op omgevingskwaliteit.

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

- Onder de omgevingswet wordt omge-
vingskwaliteit veel meer een verant-
woordelijkheid van ons allen. Om dat te 
realiseren staan niet langer regels voor-
op, maar wordt gekeken hoe plannen 
of projecten kunnen bijdragen aan ‘een 

goede omgevingskwaliteit’. Burgers en 
bedrijven krijgen hierdoor meer ruimte 
om hun plannen te realiseren. Gemeen-
ten krijgen op hun beurt meer ruimte om 
een afweging te maken tussen verschil-
lende (ruimtelijke) belangen.  
In Voorst wordt met de gekozen inte-
grale werkwijze reeds voorgesorteerd 
op de omgevingswet. Aangeraden 
wordt om deze werkwijze vast te  
houden en verder te versterken.

 

aGRaRisChe bebouwinG in het LanDsChaP

aanbeVelingen
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1 | nieuwbouw suPeRmaRKt tweLLo met bovenLiGGenDe woninGen          
ontwerp: FaRo aRChiteCten

Centrum twello

VerVangenDe nieuwbouw 
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Centrum twello

VerVangenDe nieuwbouw 

Inmiddels heeft de herinrichting van het 
gebied tussen de Duistervoordseweg, 
de Karel Doormanstraat en de Twellose 
Beek plaatsgevonden. De voormalige 
bebouwing moest daarvoor wijken. 
Daarvoor in de plaats is een supermarkt 
met daarboven 3 woonlagen gereali-
seerd; een samenwerkingsproject van 
Jumbo Supermarkten en Stichting IJs-
seldal Wonen. De locatie grenst aan het 
centrum van Twello waar ook al grotere 
bouwblokken aanwezig zijn. Tevens 

grenst de bebouwing aan een park met  
in het groen opgenomen parkeerplaat-
sen. Hierdoor kon een grotere bouwmas-
sa worden gerealiseerd. Door de gevels 
een herkenbare plint te geven en de 
hoger opgaande gevels op te delen met 
ieder een geheel eigen karakter en maat, 
oogt het gebouw vriendelijk en sluit het 
goed aan bij de dorpse sfeer van Twello. 
In het centrum van Twello is inmiddels 
ook de herontwikkeling op de hoek Van 
Ghentstraat – Dorpsstraat gerealiseerd. 

Het bestaat uit een winkelplint met op 
de verdieping een groot appartement. 
Bij het ontwerp is vooral geprobeerd 
om aansluiting te vinden bij de schaal en 
maat van de Dorpsstraat. Om dit vorm 
te geven met een hedendaagse meer 
moderne architectuur in het historische 
Twello, is voor alle betrokkenen een uit-
daging geweest.

2 | CentRumbebouwinG tweLLo 
ontwerp: besseLs aRChiteKten & inGenieuRs
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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 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. 

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 
ruimtelijke kwaliteit hierbij. Uiteindelijk 
hebben we hetzelfde doel: een mooi en 
leefbaar Voorst!

omgeVingswet: 
gemeenteraaD 
Doe er iets mee!
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1 | nieuwbouwwoninG teRwoLDe 2 | moDeRne nieuwbouwwoninG 3 | sChuuRwoninG vooRst in het buitenGebieD 4 | inbReiDinGssituatie met moDeRne woninG

variatie in architectuur

woningbouw
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variatie in architectuur

woningbouw

Ook dit jaar werden er in Voorst een groot 
aantal plannen voor woningen ontwik-
keld. Soms vervangende nieuwbouw, 
soms functieverandering en veelal nieuw-
bouwwoningen in de nieuwbouwwijk de 
Schaker. Veelal vormt de welstandsnota 
het kader voor initiatiefnemers en plan-
makers. Voor sommige locaties zoals de 
nieuwbouwwijk ‘de Schaker’ geldt een 
beeldkwaliteitplan waarin meer globale 
uitgangspunten zijn vastgelegd. Omdat 
het grootste deel van nieuwbouwwonin-

gen uit particuliere initiatieven bestaat, 
wordt in het welstandsoverleg veel ruimte 
geboden aan de voorkeur of wensen van 
opdrachtgevers. Het is voor alle betrok-
kenen de uitdaging om deze wensen 
zodanig te vertalen dat de woning ook 
past in zijn omgeving en voldoet aan de 
vastgestelde uitgangspunten. Tijdens het 
mandaat, en met name in het vooroverleg, 
worden er suggesties aangereikt om dit 
mogelijk te maken. Dat er daarbij in de 
gemeente Voorst veel variatie mogelijk  

is laten de bijgaande voorbeelden zien.  
Het is de uitdaging om bij ieder plan 
maatwerk te bieden en tegelijk zorg te 
dragen voor de omgevingskwaliteit van 
de gemeente Voorst.

5 | nieuwbouwwoninG in tweLLo
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Voorzitter
mw. J. Reitsma-Buitenweg
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
ir. J.L. van Grondelle, 
Gelders Genootschap 
Architect
ir. J. van Dijk 
Landschapsarchitect
mw. S. Schuit
Monumentendeskundigen
drs. J. Westerman en drs. G. Derks, 
Gelders Genootschap 
Ambtelijke ondersteuning
T. Overeem, H. van den Brink  
P. Bakker, A. Tuitert, mw. M. Hulzink, 
E. Poortman

- Onder mandaat van de adviseur  
ruimtelijke kwaliteit zijn 512 plannen 
behandeld, deels in aanwezigheid  
van de aanvrager of ontwerper. 

- Van deze plannen werd 79% ter  
plekke van een positief advies voorzien. 

- Voor 21% was een wijziging nodig. 
- Voor 14 plannen brachten wij een 

gecombineerd welstands- en  
monumentenadvies uit.

samenstelling 
crk

2016 in cijfers

vLnR: John van DiJK, sanDRa sChuit, JoLanDa Reitsma, Leo van GRonDeLLe
Foto’s ReChts: JeRoen westeRman en GeRaRD DeRKs
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