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De woningmarkt trekt aan. Dat 
was in 2017 het geval en die 
lijn zet zich ook in 2018 door. 
Er worden volop woningen 
gebouwd en dat is een goede 
zaak. Door de aantrekkende 
economie is er voor het eerst 
in tijden weer vraag naar 
duurdere woningen. Het betreft 
zowel kavels voor vrijstaande 
woningen als grotere en 
duurdere appartementen, in met 
name de centra van de steden  
en de dorpen. Deze omslag op  
de woningmarkt brengt voor ons 
een verplichting met zich mee. 
Belangrijker dan de aantallen 
woningen die worden gebouwd, 
is de kwaliteit daarvan. Onder 
kwaliteit wordt o.a. de locatie 
(bouwen op de juiste plek), 
het architectonisch ontwerp, 
duurzaamheid en bouwen voor 

de behoefte verstaan. Daar 
ligt een belangrijke rol voor de 
provincie, lokale overheden, 
stedenbouwers, architecten 

en projectontwikkelaars/
bouwbedrijven. Zodat we over 
vele jaren nog steeds trots zijn op 
onze architectonische pareltjes. 
Grote bouwinitiatieven worden 
om advies voorgelegd aan de 
grote welstandscommissie. 

Voorwoord

Kleinere, minder ingrijpende 
plannen, worden onder 
mandaat beoordeeld door de 
rayonarchitect.
Mijn wens is dat stedenbouw-
kundige kwaliteit, 
architectonische inspiratie, 
aandacht voor landschap 
en industrieel erfgoed -om 
maar enkele voorbeelden te 
noemen-  bij nieuwe raads- 
en collegeleden opnieuw 
die aandacht krijgen die ze 
verdienen. Ik wens u veel plezier 
bij het lezen van het jaarverslag 
2017. 

“ Laten we naast 
de aantaLLen  
woningen die 

worden gebouwd 
ook aandacht 

hebben voor de 
kwaLiteit ervan. ”
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Afgelopen jaar heb ik opnieuw met plezier 
bijgedragen aan de omgevingskwaliteit van 
Lingewaard. Als adviseur leg ik daarbij de 
nadruk op dialoog en begeleiding. Dit stimu-
leert burgers en ondernemers om plannen 
te maken die bijdragen aan de woon- en 
omgevingskwaliteit. Zo’n werkwijze geeft 
voldoening: we werken samen aan de beste 
oplossing, waarmee we de omgevingskwa-
liteit verbeteren en tevens tegemoet komen 
aan de wensen van de opdrachtgever.  
Dit vraagt ook om nauwe samenwerking 
met de ambtelijke organisatie, die prima ver-

loopt. De meeste plannen worden ter plekke 
tijdens het wekelijkse mandaatoverleg in de 
zogenaamde ‘kleine commissie’ afgedaan. 
Hierbij kan de adviseur voor monumenten 
ook aansluiten. Dat is ook het moment om 
in vooroverleg de plannen te bespreken. 

Een terugblik
Wilma Broer, rayonarchitect 

Wilma Broer, rayonarchitect
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1 | Straatbeeld

Stedenbouw en beeldkwaliteit
Plan Loovelden Huissen
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Na een afname van het aantal nieuwbouwwoningen tijdens de crisis-
jaren, neemt het aantal nieuwbouwwoningen snel toe. In Loovelden 
worden nog ca. 200 woningen gerealiseerd. Het gaat hierbij om vrij-
staande, twee-onder-een kapwoningen en rijwoningen. Na de relatief 
lange stroken rijwoningen die tijdens de crisis zijn gerealiseerd, wordt 
nu gekozen voor kortere blokken (vier-onder-een kapwoningen). Het 
plan voor de invulling van de laatste drie ‘vlekken’ van Tuindorp-Oost 
is meerdere malen besproken zowel met de rayonarchitect als met de 
‘grote’ commissie.  Met de insteek om bouwmassa’s te ontwerpen als 
alzijdig ontwerp c.q.  ‘dokterswoning’ wordt positief ingestemd. In de 
eerste schetsen kwam de witte accenten niet altijd succesvol over  
om dit concept te ondersteunen. De commissie heeft geadviseerd  

om meer te kijken naar waar een accent (in relatie tot zowel het blok als 
stedenbouw) het beste uitkomt in een evenwichtig straatbeeld zonder 
al te veel herhalingen. Verder was aandacht gevraagd voor een subtiel 
verschil tussen de rand en interne straatjes. Met de architect verlopen 
de gesprekken in een goede sfeer. Bij de afronding van het plan gaf de 
architect aan dat het plan beter is geworden, dankzij het proces. 

Ontwerp
Mulleners en Mulleners architecten

3 | Straatbeeld2 | Vogelvlucht

Stedenbouw en beeldkwaliteit
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In het najaar van 2018 zal de gemeenteraad 
de Gids Ruimtelijke Kwaliteit vaststellen. 
Deze Gids vormt zowel een inspiratieka-
der als een toetsingskader voor ruimtelijke 
plannen. Gelijktijdig met het vaststellen 
van de Gids Ruimtelijke Kwaliteit zal, voor-
uitlopend op de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet, een integrale Omgevings-
commissie worden ingesteld. Dit betekent 
dat de huidige grote welstandscommissie 
met de aspecten cultuurhistorie en monu-
menten wordt uitgebreid. Hierop inspelen, 
door bijvoorbeeld een inspirerende en 
beeldende omgevingsvisie op te stellen, is 
een zinvol vertrekpunt. De Omgevingswet 
biedt veel ruimte om gemeentelijke proces-
sen rondom ruimtelijke kwaliteit zo optimaal 
mogelijk in te richten. En om de dialoog 
met de burger op een inspirerende wijze 
te kunnen voeren. Door in een vroegtijdig 
stadium, in gezamenlijkheid met de com-
missie en alle betrokkenen, de piketpalen te 
slaan voor ruimtelijke initiatieven, kunnen de 
planvormingsprocessen efficiënter worden 
ingericht. Zo kan snelheidswinst worden 
geboekt. Een hoofddoel van de Omgevings-
wet is het begrip ‘omgevingskwaliteit’.  
De overheid en initiatiefnemer hebben de 

Kansen en toekomst Lingewaard

plicht om te zorgen dat deze omgevings-
kwaliteit verbetert en dit gaat om méér 
dan ruimtelijke kwaliteit. Het vraagt om 
een betekenisvolle betrokkenheid van de 
omgeving. De Omgevingscommissie biedt 
meerwaarde door als integrale, openbare 
commissie steeds een waardevolle dialoog 
te voeren. Wij denken graag mee over hoe 
we de omgeving meer en actiever kunnen 
betrekken. 

Kasteel De Kinkelenburg
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De hedendaagse ‘welstandscommissie’ in de gemeente Lingewaard 
heeft zich opgewerkt tot een letterlijk én figuurlijke verrijking ten gunste 
van al haar inwoners plus eigenaren van bedrijfspanden.

Gedurende bijna 15 jaar, als raads-commissielid Ruimte namens VVD-
Lingewaard en commissielid Cultureel Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit, 
volg ik als bouwmaterialen specialist nauwgezet de 2-wekelijkse wel-
standsvergadering. Waarbij ik nadrukkelijk kan stellen dat het absoluut 
een grote misvatting is om te denken, laat staan te zeggen, dat deze niet 
meegegaan zou zijn met de moderne bouwkundige wensen en gevoel 
voor architectuur.
De kracht van onze Lingewaardse welstandscommissie is dat, op basis 
van de wettelijk vereiste welstandsnota, bouwplan aanvragers voor 
zowel nieuwbouw - renovatie - uitbreiding - of monumenten door mid-
dels de gemandateerde ervaringsdeskundige rayonarchitect namens 
‘Het Gelders Genootschap’* dan wel de grote welstandscommissie 
‘aan de hand worden meegenomen’ en deze niet alléén esthetisch te 
controleren doch tevens óók te ondersteunen en de aanvraag te bege-
leiden. Met als resultaat het voor alle partijen beste eindresultaat!  
Cijfermatig wordt in ca. 75 á 80% van de Omgevingsvergunningen 
waarin dit geregeld wordt een Win - Win situatie behaald. Het is telken-
male opnieuw een welhaast aangename verrassing als de aanvrager 

gelukkig en voldaan met een behaald welstandsakkoord voor zijn of 
haar bouwplan van de welstandscommissie afscheid neemt. 
En dat heeft absoluut niets met méér kosten of iets in die geest te 
maken, maar wél met kwaliteit en respect voor onze mede-inwoners 
van Lingewaard. Hier wordt ervoor gewaakt dat onze omgeving géén 
‘ratjetoe’ is of wordt.       

Herman A. Arts

“cijfermatig ..win win 
situatie”

Herman A. Arts
Column
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... beleid 
Als het gaat over het gemeentelijk ruimtelijk 
beleid op alle schaalniveaus, dan adviseert 
de voltallige commissie namens het Gelders 
Genootschap. Ruimtelijke vraagstukken wor-
den vanuit meerdere disciplines tegelijk bena-
derd, waarbij beleidsmatige, stedenbouwkun-
dige, architectonische, landschappelijke en 
cultuurhistorische aspecten integraal worden 
bezien. Speerpunten zijn het voortraject van 
ontwikkelingen, het strategisch beleidsniveau 
en de aanwijzing van monumenten. Deze advi-
sering werpt haar vruchten af. Het gemeente-

lijk beleid is tamelijk abstract. Daarom maken 
we een vertaalslag naar de gebouwde omge-
ving en de bouwplannen van alledag. Dat 
komt de uiteindelijke kwaliteit ten goede. Het 
leidt tot minder negatieve adviezen en tot een 
mooier en toekomstbestendig Lingewaard! 

... bouwplannen 
Het grootste deel van de advisering door de 
Omgevingscommissie bestaat uit welstands-
advisering. Daarbij wordt uitgegaan van de 
gemeentelijke Gids Ruimtelijke Kwaliteit en 
andere kaders als beeldkwaliteitplannen 
en stedenbouwkundige randvoorwaarden. 
In deze documenten zijn toetsingscriteria 
vastgesteld voor verschillende gebieden of 
categorieën bouwwerken. Dit geeft burgers, 
architecten, de gemeente en de Omge-
vingscommissie vooraf duidelijkheid bij de 
beoordeling van bouwplannen. De commissie 
toetst of plannen voldoen aan ‘redelijke eisen 
van welstand’. Anders gezegd, voldoet een 
gebouw zowel op zichzelf als in relatie tot zijn 
omgeving aan criteria voor ruimtelijke kwali-
teit? De meeste bouwplannen worden door 
de adviseur ruimtelijke kwaliteit afgehandeld, 
onder mandaat van de commissie. Dit werkt 
snel en efficiënt. 

De Omgevingscommissie adviseert

Daar worden initiatiefnemers gestimuleerd 
om plannen te maken die positief bijdragen 
aan de omgeving. Bouwplannen van grotere 
importantie of bouwplannen, die op voorhand 
niet aan het gemeentelijk beleid voldoen, wor-
den besproken in de grote commissie. Ook 
hier gaat de commissie vooral stimulerend te 
werk: uitnodigen tot kwaliteit is daarbij min-
stens zo belangrijk als de feitelijke toetsing. 

... cultuurhistorie 
De Omgevingscommissie adviseert ook over 
cultuurhistorische aspecten. Beleidsmatige 
aspecten, zoals erfgoedverordeningen en 
aanwijzingen van monumenten en karakte-
ristieke panden, komen langs in de voltallige 
commissie. Wijzigingsplannen voor monu-
menten worden grotendeels onder mandaat 
van de commissie besproken. Bespreekplan-
nen worden geagendeerd in de subcommis-
sie en aldaar probleemoplossend besproken 
met initiatiefnemers en ontwerpers. De CRK-
vergaderingen zijn grotendeels openbaar. 
Iedereen is welkom om te zien hoe wij met alle 
verschillende partijen aan plannen werken. 
Inspirerend werk, waarover we graag vertellen 
in het jaarverslag of tijdens een excursie met 
de raadscommissie en het college.

 Zicht op de bestaande trap bij de nooduitgang, gezien vanuit de droge gracht
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Het merendeel van de plannen wordt twee-
wekelijks ter plekke bij de gemeente door 
de rayonarchitect voorzien van een positief 
advies. Een deel van de plannen wordt voor-
zien van een advies met aanbevelingen hoe 
te voldoen aan het gemeentelijke beleid.  
Bij monumenten en plannen in relatie tot 
cultuurhistorie schuift de adviseur cultuur-
historie bij de vergadering aan. Samen 
worden alle adviezen met betrekking tot 
de bouwplannen voorzien van een advies. 
Bij negatieve adviezen wordt ook oplos-
singsgericht meegedacht om plannen te 

verbeteren en/of passend te krijgen binnen 
het beleid. Door deze open werkwijze is een 
negatief eindadvies een zeldzaamheid. De 
advisering van de adviseur ruimtelijke kwali-
teit gebeurt onder mandaat van de commis-
sie en met grote regelmaat in aanwezigheid 
van de aanvragers. Afgelopen jaar hebben 
wij ruim 100 bezoekers ontvangen tijdens de 
mandaat- en commissievergaderingen. Ver-
der worden de vergaderingen soms bezocht 
door de journalist van De Gelderlander. Het 
is een efficiënte, laagdrempelige en snelle 
werkwijze die erg gewaardeerd wordt door 
aanvragers en adviseurs.

Alle plannen zijn eerst door de secretaris 
(ODRA) bekeken en voorbereid. Hij zorgt 
ervoor dat de vraagstelling aan de commis-
sie duidelijk is. Tevens zorgt hij ervoor dat 
alle informatie aanwezig is. Hierdoor wordt 
de commissie zo volledig mogelijk geïnfor-
meerd en verloopt de vergadering effectief. 
Tevens zorgt hij ervoor dat de agenda van de 
commissievergadering wordt gepubliceerd 
op de website van de gemeente Linge-
waard. Indieners/ontwerpers van het bouw-
plan worden per e-mail uitgenodigd om bij 
de behandeling aanwezig te zijn.  

Er wordt veel gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid. 

Gemeentehuis, Bemmel

Werkwijze
Rol van de commissie
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1 | Foto na verbouwing

Metamorfose
Woning
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Dit project is bijzonder voor Studio Kees Marcelis, omdat het de 
grootste metamorfose ooit is. Wanneer de foto’s van vóór en na de 
verbouwing naast elkaar gelegd worden, is het bijna niet in te denken 
dat het om hetzelfde huis gaat. Alleen de schoorsteen en de entree 
van de woning zijn op dezelfde plek gebleven. 
Het project is begonnen met de koop van een woonhuis door een 
jong stel, gevallen voor de plek, maar met een huis dat ze eigenlijk 
niet mooi vonden. Bij de eerste afspraak werden de wensen van de 
bewoners doorgenomen. “Zo wilden ze een plat dak in plaats van het 
zadeldak dat op het huis lag. Daarnaast hadden ze een duidelijke stijl 
die ze mooi vonden; warm, strak en ruimtelijk. Op basis hiervan zijn 
we begonnen met het schetsen, waarbij al snel de juiste richting werd 

gevonden”, aldus Kees Marcelis. Vanwege de grote metamorfose is 
het plan vroegtijdig besproken met de welstandsarchitect. Tijdens de 
eerste behandeling is het project gelijk positief ontvangen en in grote 
lijnen akkoord bevonden. Het plan is op basis hiervan verder uitge-
werkt met een zeer hoog afwerkingsniveau en bevat een aantal bij-
zondere elementen. Zo loopt de houten vloer van de slaapkamer door 
naar buiten op het dakterras. Ook de keuken is speciaal ontworpen 
door Studio Kees Marcelis. 
Verder wordt de tuin meegenomen in de metamorfose. Hiermee sluit 
deze woning goed aan op de rijkelijke villa’s in deze omgeving. 

Ontwerp
Kees Marcelis, interieur architect 

“zo wiLden ze een pLat dak 
in pLaats van het zadeLdak 

dat op het huis Lag.”

2 | Bestaande woning (voor de verbouwing)

Metamorfose
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Conclusies & aanbevelingen

Net als voorgaande jaren kijkt de commis-
sie terug op een jaar waarin goed is samen-
gewerkt met de gemeente, zowel met het 
bestuur als met de ambtenaren. Daarnaast is 
samenwerking tussen de commissie, archi-
tecten en ontwikkelaars goed verlopen. 
De commissie stelt het op prijs om bij de 
ontwikkeling van stedenbouwkundige plan-
nen, beeldkwaliteitplannen en bestemmings-
plannen in een vroeg stadium betrokken te 
worden. 

 − Start met het oog op de Omgevingswet 
met het opstellen van een Omgevings-
visie. Deze geeft aan welke de ruimtelijke 
ambities voor de lange termijn zijn en 
vormt de basis voor het Omgevingsplan 
(voorheen bestemmingsplan, welstands-
nota etc). 

 − Betrek de Omgevingscommissie/ geman-
dateerde meer 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 gekoppeld 
aan de presentatie van het jaarverslag.

Eigentijdse aanbouw voor een vrijstaande woning in bemmel
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2017Samenstelling

In cijfersCommissie 

 − Onder mandaat van de adviseur ruimte-
lijke kwaliteit zijn 282 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 11 plannen brachten wij een gecom-
bineerd welstands- en monumentenad-
vies uit.

Commissie welstand en monumenten:
Voorzitter 
Sjef van Elk 
Rayonarchitect
ir. Wilma Broer 
Architect en stedenbouwkundige 
ir. Peter Koelewijn 
Landschapsarchitect 
ir. Jan Nakken 
Adviseur cultuurhistorie 
ir. Martin van Bleek 
Ambtelijke ondersteuning 
Madeleine Gieben [ODRA] 
Ambtelijke ondersteuning 
Carla Dormans 
(RO afdeling, gemeente Lingewaard)

VLNR: Jan Nakken, Wilma Broer, Peter Koelewijn, Sjef van Elk
(Niet op de foto: Martin van Bleek)
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