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De woningbouw 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. Met name 
starters zien mede als gevolg 
van de lage rentestand nog 
steeds mogelijkheden om die 
woningmarkt te betreden. 
Tegelijk brengt dat ook voor ons 
samen een verplichting met 
zich mee. Laten we naast de 
aantallen woningen die worden 
gebouwd ook aandacht hebben 
voor de kwaliteit ervan. 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. 

Ook de welstandscommissie 
speelt hierin een belangrijke 
rol. Een rol die wel een wijziging 
onderging. Waar in het recente 

verleden de Commissie zich over 
kleine maar daarom niet minder 
belangrijke projecten boog, zien 
we daarin een kanteling. Het zijn 
tegenwoordig de grote en op 
de omgeving van invloed zijnde 
plannen, waar de Commissie 
over in vergadering bijeen 

Voorwoord

komt. Dat schept een extra 
verantwoordelijkheid voor de 
adviseurs ruimtelijke kwaliteit 
van het Gelders Genootschap. 
Samen met de klant en 
de ambtenaren bouw- en 
woningtoezicht/klantmanagers 
van gemeenten beoordelen zij 
onder mandaat de plannen, 
waarover de Commissie zich  
niet buigt. 
Mijn wens is dat steden-
bouwkundige 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 met genoegen bij-
gedragen aan de omgevingskwaliteit van 
Doetinchem. Als adviseur leg ik daarbij 
de nadruk op dialoog, begeleiding en een 
oplossingsgerichte houding. Hierdoor 
worden initiatiefnemers gestimuleerd om 
plannen te maken die positief bijdragen aan 
de omgevingskwaliteit. Deze werkwijze 
geeft voldoening: we werken samen met 
aanvragers en ontwerpers aan de beste 
oplossing, waarmee we zowel de kwaliteit 
van de publieke ruimte verbeteren alsook 
de wensen van de opdrachtgever vervullen. 

Dit vraagt ook om nauwe samenwerking met 
de ambtelijke organisatie, die prima ver-
loopt. De meeste plannen worden ter plekke 
tijdens het mandaatoverleg afgedaan. Door 
het aandragen van oplossingen en goed 
overleg met ambtenaren en aanvragers 
worden er vrij snel aangepaste plannen inge-
diend (meestal binnen éen à twee weken). 
Ook iets ‘nieuws’ is de ‘mail service’; bij een 
aangepast plan hoeft men niet te wachten 
op de eerstvolgende vergadering. In plaats 
daarvan worden de plannen afgedaan via 
email. Een groot deel van de plannen wordt 

Een terugblik

hierdoor verbeterd naar tevredenheid van de 
aanvragers. 

Wilma Broer, rayonarchitect

Wilma Broer, rayonarchitect 
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1 | Metamorforse ‘oude bib’

Herbestemming
Cultuurhistorie
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De oude bibliotheek in Doetinchem uit 1975 wordt getransformeerd 
naar een nieuwe ‘Steck’ voor bedrijven die kennis, kunde en kracht 
bundelen tot het creëren van werkgelegenheid op een verantwoorde 
en duurzame manier. Het 43 jaar oude gebouw krijgt een moderne 
look door grote glasopeningen en eigentijdse kleuren. Het beton 
wordt gereinigd en zo behoudt het gebouw zijn krachtige karakter.
Verfrissend was hierbij de opstelling van welstand. In plaats van het 
als een monument te behandelen, is er veel meer gezamenlijk gekeken 
naar de bestaande architectonische kwaliteit en hoe dit met moderne 
ingrepen en middelen te versterken. Zo zijn de vervuilde betonstenen 
zwart gemaakt, is het beton gereinigd en spreekt op deze manier het 
in het werk gestorte beton veel sterker dan voorheen. Verder zijn alle 

tussendorpels en tussenstijlen in de raampartijen zoveel mogelijk  
verwijderd, zodat er meer uitzicht en daglicht is. Allemaal ingrepen 
die erop gericht zijn de bestaande kwaliteiten te versterken. 

Ontwerp
Stephan Roelvink architect (Duoplan Doetinchem Architecten)

3 | Interieur2 | Boven

Cultuurhistorie
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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 
worden vanuit meerdere disciplines tegelijk 
benaderd, waarbij beleidsmatige, steden-
bouwkundige, architectonische, landschap-
pelijke en cultuurhistorische aspecten 
integraal worden bezien. Speerpunten 
zijn het voortraject van ontwikkelingen, het 
strategisch beleidsniveau en de aanwijzing 
van monumenten. Deze advisering werpt 
haar vruchten af. Het gemeentelijk beleid 
is tamelijk abstract. Daarom maken we een 
vertaalslag naar de gebouwde omgeving en 
de bouwplannen van alledag. Dat komt de 
uiteindelijke kwaliteit ten goede. Het leidt tot 
minder negatieve adviezen en tot een mooier 
en toekomstbestendig Doetinchem! 

... bouwplannen 
Het grootste deel van de advisering bestaat 
uit de zogenaamde welstandsadvisering 
onder mandaat. Daarbij wordt uitgegaan 
van de gemeentelijke welstandsnota 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 welstands-
commissie vooraf duidelijkheid bij de beoor-
deling van bouwplannen. De commissie 
toetst of plannen voldoen aan de ‘redelijke 
eisen van welstand’. Anders gezegd, voldoet 
een gebouw zowel op zichzelf als in relatie 
tot zijn omgeving aan criteria voor ruimtelijke 
kwaliteit? De meeste bouwplannen worden 
door de adviseur ruimtelijke kwaliteit afge-
handeld, onder mandaat van de commissie. 
Dit werkt snel en efficiënt. 
Daarbij worden initiatiefnemers gestimu-
leerd 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, worden besproken in de 
grote commissie. Ook hier gaat de commis-
sie vooral stimulerend te werk: uitnodigen tot 
kwaliteit is daarbij minstens zo belangrijk als 
de feitelijke toetsing. 

... cultuurhistorie 
De Commissie Welstand en Monumenten 
adviseert op integrale wijze over de cultuur-

De welstandscommissie adviseert over 

historische aspecten. Wijzigingsplannen 
voor monumenten worden grotendeels 
onder mandaat van de commissie bespro-
ken. Overigens hebben zowel de rayonarchi-
tect als adviseur cultuurhistorie een positief 
én negatief mandaat. Bespreekplannen 
worden geagendeerd in de subcommissie 
en aldaar probleemoplossend besproken 
met initiatiefnemers en ontwerpers. De 
commissievergaderingen zijn grotendeels 
openbaar. Iedereen is welkom om te zien hoe 
wij met alle verschillende partijen aan plan-
nen werken. Inspirerend werk, waarover we 
graag vertellen in het jaarverslag of tijdens 
een excursie met de raadscommissie en het 
college. Een afvaardiging van de Oudheid-
kundige Vereniging Gander, de Oudheid-
kundige Vereniging Wehl en de Historische 
Vereniging Deutekom schuift aan bij de 
vergaderingen vanwege de lokale kennis.  
Zij hebben echter geen formele adviesrol. 
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1 | 3D schets , entreezijde dr. Huber Nootstraat

Herbestemming
Voormalige belastingkantoor ‘De Dreumel’ 
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Afgelopen jaren is hard gewerkt aan de herbestemming van het voor-
malige belastingkantoor, bekend als ‘De Dreumel’ op het perceel  
Dr Hubernoodtstraat 82. Met de nieuwe functie van appartementen 
krijgt het markante gebouw op deze locatie een metamorfose. Tijdens 
het proces zijn meerdere gesprekken gevoerd met de architecten en 
de projectontwikkelaar. Nog recentelijk is overleg geweest tussen een 
aantal belanghebbenden, c.q. bewoners in dit gebied. Alle gesprekken 
samen hebben geleid tot een verbetering van het bestaande gebouw, 
niet alleen voor de nieuwe functie, maar ook in relatie tot de omgeving. 
Hierdoor is samen gewerkt aan een optimaal ruimtelijk resultaat. 

Ontwerp
ERS-Raaklein Terborg, projectteam R. Kleingoldewijk en R. Schuurman

3 | Model woning inrichtingsschets2 | Binnenplein met gallerij /toegang naar de appartementen

Voormalige belastingkantoor ‘De Dreumel’ 
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Mandaat 
(rayonarchitect) 
Het merendeel van de plannen wordt weke-
lijks ter plekke bij de gemeente door de ray-
onarchitect voorzien van een positief advies. 
Naast positieve adviezen, worden ook 
adviezen meegegeven met aanbevelingen 
hoe te voldoen aan het gemeentelijke beleid. 
Door deze open en meedenkende werkwijze 
is een negatief eindadvies een zeldzaam-
heid. De advisering door de rayonarchitect 
gebeurt onder mandaat van de commissie 
en met grote regelmaat in aanwezigheid van 

de aanvragers. Afgelopen jaar hebben we 
minstens 100 bezoekers ontvangen tijdens 
de mandaat- en commissievergaderingen. 
Verder worden de vergaderingen soms 
bezocht door de journalist van De Gelderlan-
der. Het is een efficiënte, laagdrempelige en 
snelle werkwijze die erg gewaardeerd wordt 
door aanvragers en adviseurs.

Werkwijze van de gemeente 
Alle plannen die worden aangeboden, zijn 
door de vergunningverleners voorbereid.  
Er zijn afspraken gemaakt hoe dat moet 
gebeuren, zodat de vraagstelling aan de 
commissie duidelijk is. De secretaris legt alle 
plannen voor. Door deze werkwijze wordt 
de commissie zo volledig mogelijk geïnfor-
meerd en verloopt de vergadering effectief. 
Als een bouwplan niet voldoet aan redelijke 
eisen van welstand worden de indieners/
ontwerpers van het bouwplan uitgenodigd 
om bij de behandeling van het bouwplan 
aanwezig te zijn. Dat is altijd een open 
gesprek om tot een beter plan te komen. 
Dit is een prettige werkwijze voor de advi-
seur, de gemeente en de aanvrager. Elke 
vergadering zijn er meerdere plannen die 
besproken worden.

Werkwijze

Vergadercyclus
De openbare vergadering van de integrale 
welstands- en monumentencommissie 
vindt iedere maandagochtend om de twee 
weken plaats. Nadat de plannen zijn bespro-
ken, krijgt de aanvrager gelegenheid om 
de opmerkingen in het plan te verwerken. 
Dat kan bij kleinere plannen vaak al binnen 
enkele werkdagen. Deze plannen kunnen 
meestal verder worden afgedaan per email. 
Bij grotere plannen wordt vaak een nieuwe 
afspraak gemaakt voor de eerstvolgende 
vergadering (over twee weken). 

Rol van de commissie
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Kansen voor de toekomst van Doetinchem

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. 
Hierop inspelen, door bijvoorbeeld een inspi-
rerende en beeldende omgevingsvisie op te 
stellen, is een zinvol vertrekpunt. De Omge-
vingswet biedt veel ruimte om gemeentelijke 
processen 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 vroeg-
tijdig stadium, in gezamenlijkheid met de 
Welstandscommissie en alle betrokkenen, 
de piketpalen te slaan voor ruimtelijke initia-
tieven, kunnen de planvormingsprocessen 
waarschijnlijk efficiënter worden ingericht. 
Zo kan snelheidswinst worden geboekt. 
Een hoofddoel van de Omgevingswet is het 
begrip ‘omgevingskwaliteit’. De overheid en 
initiatiefnemer hebben de plicht om te zorgen 
dat deze omgevingskwaliteit verbetert en dat 
gaat om méér dan ruimtelijke kwaliteit.  
Het vraagt om een betekenisvolle betrokken-
heid van de omgeving. De Welstandscom-
missie biedt meerwaarde door als integrale, 
openbare commissie steeds een waardevol-
le dialoog te voeren. Wij denken graag mee 
over hoe we de omgeving meer en actiever 
kunnen betrekken. 

Grondgebied bedrijventerrein vredestein
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1 | Bijzonder hoekgebouw raadhuisstraat en hoekkampstraat

Vervangende nieuwbouw
Houtkampstraat / Raadhuisstraat 
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Na een terugloop van nieuwbouwplannen tijdens de crisisjaren is de 
bouw weer volop in beweging en is de tijd rijp om het prestigieuze pro-
ject op de hoek van de Houtkampstraat en Raadhuisstraat binnenkort 
te gaan realiseren. 
Het plan is meerdere malen besproken zowel met de rayonarchitect 
als met de ‘grote’ commissie. Op de insteek om bouwmassa’s te 
ontwerpen als verschillende panden met een individuele uitstraling is 
door de commissie positief gereageerd. Bij een aantal schetsen kwa-
men de verschillende panden niet altijd geslaagd over, om dit concept 
voldoende te ondersteunen. De commissie heeft geadviseerd meer 
te kijken waar de zelfstandigheid van de panden het beste uitkomt in 
een evenwichtig straatbeeld zonder al te veel herhalingen. Verder is 

aandacht gevraagd voor een hoogwaardige afwerking van het hoek-
pand met een ‘sprekend’ en bijzonder architectuurbeeld. Samen met 
de architect is het beoordelingsproces goed verlopen in een collegi-
ale sfeer. 

Ontwerp
Sander Giesen, architect (Giesen Architectuur)

3 | Bijzondere vormgegeven hoek2 | Houtkampstraat, parcellering van diverse panden

Vervangende nieuwbouw
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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 en 
architecten 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.

 − Betrek de welstandscommissie meer in 
het voortraject (RO-traject van plannen. 
In deze fase heeft advisering meer effect 
en kan beter worden gestuurd op omge-
vingskwaliteit. 

 − Organiseer een bijeenkomst/excursie 
voor raadsleden, bijvoorbeeld gekoppeld 
aan de presentatie van het jaarverslag.

Kantoor in het voormalige ketelhuis vredestein
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2017Samenstelling

In cijfersCRK

 − Onder mandaat van de adviseur ruimtelijke 
kwaliteit zijn 224 plannen behandeld, deels 
in aanwezigheid van de aanvrager of ont-
werper. 

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

 − Voor 27% was een wijziging nodig. 
 − Voor 14 plannen brachten wij een gecombi-
neerd welstands- en monumentenadvies uit.

Ernstige strijd met welstand 
In 2017 heeft de welstandscomissie géén 
advies uitgebracht met de conclusie ‘ern-
stige strijd met welstand’. Volgens artikel 5.5. 
van de Welstandsnota is in dergelijke geval-
len sprake van een exces. Dat wil zeggen een 
buitensporigheid in het uiterlijk, die ook voor 
niet deskundigen evident is.

Voorzitter
G.C.M. van Elk 
Rayonarchitect
ir. W. Broer (Gelders Genootschap) 
Architect en stedenbouwkundige 
ir. P. Koelewijn 
Landschapsarchitect
 ir. J. Nakken 
Adviseur cultuurhistorie 
ing. B. Overbeek (Gelders Genootschap) 
Adviseur cultuurhistorie (vervanger): 
W. Weijkamp MA (Gelders Genootschap) 
Ambtelijke ondersteuning
J. Buiting

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