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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. 

“belangrijker  
dan de aantallen  

woningen die  
worden gebouwd, 

is de kwaliteit 
daarvan.”

 Jaarverslag 2017

Duiven
Sjef van Elk, Voorzitter



Wilma Broer
Afgelopen jaar heb ik met genoegen bijge-
dragen aan de omgevingskwaliteit van Dui-
ven. Als adviseur leg ik daarbij de nadruk op 
dialoog, begeleiding en een oplossingsge-
richte houding. Hierdoor worden initiatiefne-
mers 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 kwali-
teit van de publieke ruimte verbeteren alsook 
de wensen van de opdrachtgever vervullen. 

Dit vraagt ook om nauwe samenwerking met 
de ambtelijke organisatie, die prima verloopt. 
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 ingediend (meestal 
binnen één à twee weken). Ook iets ‘nieuws’ 
is de ‘mail service’- bij een aangepast plan 
hoeft men niet te wachten op de eerstvolgen-
de vergadering. In plaats daarvan worden de 
plannen afgedaan via email. Een groot deel 
van de plannen wordt hierdoor verbeterd naar 
tevredenheid van de aanvragers. 

Renske Boot
Het was weer een jaar met een leuke mix aan 
ingediende aanvragen. Veelal kleine parti-
culiere plannen, maar ook grote ambitieuze 
plannen voor het industriegebied. Allemaal 
even interessant om over na en mee te den-
ken. Voor het overgrote deel konden de 
plannen direct worden afgehandeld in de 
mandaatcommssie en worden voorzien van 
een positief advies. Slechts een enkel geval 
is ter beoordeling voorgelegd aan de grote 
commissie. De oplossingsgerichte werkwijze 
van de welstandcommissie werpt duidelijk 

zijn vruchten af. Daar waar de plannen moes-
ten worden aangepast, werd in samenspraak 
met de initiatiefnemers vaak een mooi resul-
taat bereikt van een hoogwaardig niveau waar 
iedereen tevreden mee kon zijn. Gelukkig zien 
in de meeste gevallen alle betrokken partijen 
het belang in van een mooi en leefbaar Duiven 
en zijn zij graag bereid daar actief over mee 
te denken en een constructieve bijdrage te 
leveren. Dat maakt het werk als burgerlid extra 
leuk!

Een terugblik

Wilma Broer, gemeentearchitect

Wilma Broer (gemeentearchitect) & Renske Boot (burgerlid) 
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Monumenten en Cultuurhistorie
Landgoed Welleveld

1 t/m 4 | Inspiratiebeelden vrijstaande woningen
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Afgelopen jaar is het project Welleveld intensief besproken samen 
met de stedenbouwkundige en gemeentearchitect. Na het vaststel-
len van het bestemmingsplan (gebaseerd op een ander concept) 
was toch de wens om het plangebied anders in te richten dan eerst 
gedacht. Dit vraagt om een creatief meedenkend proces. Daarbij zijn 
oplossingsrichtingen aangedragen om te komen tot de hoge kwaliteit 
die mag worden verwacht in relatie tot de historie van Landgoed  
Welleveld. 
Ten aanzien van de projectontwikkeling is een knip gemaakt in het 
terrein: het voorterrein dient een sterke relatie te hebben met het 
landgoed waarbij de vormtaal van de bebouwing een duidelijke relatie 
heeft met de bestaande villa. De overige woningen ‘in de tuin’ van het 

landgoed zijn dan meer vrij van karakter. De bestaande woonfunctie 
in de monumentale villa ‘Huize Welleveld’ blijft gehandhaafd en wordt 
tevens voorzien van een kantoorfunctie.

Ontwerp
Brummelhuis

6 | Inspiratiebeeld vrijstaande woningen5 | Stedenbouwkundige opzet

Landgoed Welleveld
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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 Duiven! 

... bouwplannen 
Het grootste deel van de advisering bestaat 
uit welstandsadvisering. Daarbij wordt uit-
gegaan 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 ‘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. Daarbij worden initiatiefne-

De Welstandscommissie adviseert over 

mers gestimuleerd om plannen te maken  
die positief bijdragen aan de omgeving. 

... cultuurhistorie 
De integrale commissie welstand en cul-
tuurhistorie adviseert over monumenten 
en aspecten die te maken hebben met de 
cultuurhistorie. Beleidsmatige aspecten, 
zoals erfgoedverordeningen en aanwijzingen 
van monumenten en karakteristieke panden, 
worden besproken in de monumentencom-
missie Duiven-Zevenaar. Wijzigingsplan-
nen voor monumenten worden grotendeels 
onder mandaat van deze commissie bespro-
ken. 

Centrum Duiven
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Werkwijze van de gemeente 
Alle plannen die aan de gemeentearchitect 
en het burgerlid worden aangeboden, zijn 
eerst door de secretaris bekeken en voorbe-
reid. Zij/hij zorgt ervoor dat de vraagstelling 
aan de commissie duidelijk is. Tevens zorgt 
zij/hij ervoor dat alle informatie aanwezig is. 
Hierdoor wordt de welstandscommissie zo 
volledig mogelijk geïnformeerd en verloopt 
de vergadering effectief. 
Indieners/ontwerpers van het bouwplan wor-
den per e-mail uitgenodigd om bij de behan-
deling van het bouwplan aanwezig te zijn.  

Er wordt veel gebruik gemaakt van de gebo-
den mogelijkheid. 

De vergadering kleine commissie
Deze openbare vergadering vindt iedere 
dinsdagochtend elke twee weken plaats. 
De gemeentearchitect en het burgerlid vor-
men de kleine commissie en hebben een ruim 
(zowel positief als negatief) mandaat. Veelal 
kleine plannen worden besproken waarbij de 
gemaakte opmerkingen binnen enkele werk-
dagen kunnen worden doorgevoerd. Meestal 
worden deze plannen afgedaan per email. 

Monumentencommissie Duiven-
Zevenaar 
De colleges van burgemeester en wethou-
ders van de gemeenten Duiven en Zevenaar 
hebben in november 2014 besloten om 
de samenwerking op de beleidsterreinen 
monumenten en archeologie gezamenlijk 
vorm te geven. Bij besluit van beide colleges 
van 24 maart 2015 is de nieuwe Monumen-
tencommissie Duiven – Zevenaar ingesteld 
en zijn er nieuwe commissieleden benoemd. 
Inmiddels werkt de commissie al een ruime 
tijd in deze samenstelling. Afstemming met 
de monumentencommissie wordt geregeld 
via het Gelders Genootschap, door Werner 
Weijkamp. 

Pastorie Duiven

Nieuwe winkelstraat, centrum Duiven

Werkwijze
Rol van de commissie
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1+2 | Aangepaste tekeningen waarbij fuchsia kleur is weggelaten

Grootschalige ontwikkelingen 
Hornbach 
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Binnenkort kan een start worden gemaakt met de nieuwbouw van 
het bedrijfsgebouw ‘Hornbach’ op het industriegebied ‘de Corridor’ 
te Duiven. Door de sloop van de bestaande bebouwing komt een 
perceel vrij, ingekaderd door de Nieuwgraaf en de Fotograaf. Het 
plan bestaat uit drie herkenbare delen afgestemd op de verschillende 
functies. De Hornbachwinkel is gesitueerd in het midden van het 
perceel gericht naar de openbare weg. De tuinmarkt is aan de linker-
zijde gesitueerd (gericht naar de IKEA) en de overkapping drive-in aan 
de rechterzijde. Aan de zuidzijde van het terrein wordt een bestaande 
verbindingsweg ingericht ten behoeve van laden en lossen.
Tijdens de vergadering van de welstandscommissie ging de discus-
sie vooral over een plan met een afwijkende stijl ten aanzien van de 

standaardstijl, c.q. ‘Corporate Identity’. Normaliter heeft elke Horn-
bach een reclamezuil van ca. 20 m hoog, een ‘tent’ constructie voor 
het tuingedeelte en een gevel met drie kleuren (oranje, fuchsia en grijs 

op een diagonaal). In de eerste besprekingen met de stedenbouw-
kundige kwam dit ook al ter sprake. Het bleek dat de reclamepaal niet 
paste in het bestemmingplan. Verder was de uitstraling van het pand 
‘erg aanwezig’ door de drie verschillende kleurenpaletten. Vanuit het 
welstandsbeleid diende een keuze te worden gemaakt, waarbij de 
kleurstelling van het pand beperkt werd tot twee kleuren. Daarmee is 
de fuchsia kleur komen te vervallen, waardoor het pand rustiger oogt. 
De eenduidige uitstraling sluit hiermee goed aan op de bestaande 
omgeving, en ook op de beoogde samenhang van de IKEA en de 
MAKRO. Door de aanpassingen in de gevel is de hoofdentree goed 
herkenbaar, waarbij de overige reclame ondergeschikt oogt tegen 
de gevel en onder de goot. Door het aangepaste plan was iedereen 
overtuigd: ”dit wordt de mooiste Hornbach in heel Nederland”.  
Overigens is veel afstemming nodig geweest (tussen gemeente en 
initiatiefnemer) om het ontwerp goed af te stemmen op het aantrek-
kende verkeer. 

Ontwerp
Kubus Architektur + stadtplanung

“dit wordt de mooiste 
HornbacH in Heel  

nederland. ”

3 | Overzicht gebied, luchtfoto

Hornbach 
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Kansen voor toekomst Duiven

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in 
werking. Hierop inspelen, door bijvoorbeeld 
een inspirerende en beeldende omgevings-
visie op te stellen, is een zinvol vertrekpunt. 
De Omgevingswet biedt veel ruimte om 
gemeentelijke processen rondom ruimtelijke 
kwaliteit zo optimaal mogelijk in te richten.  
En om de dialoog met de burger op een inspi-
rerende wijze te kunnen voeren. Door in een 
vroeg 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 dit 
gaat om méér dan ruimtelijke kwaliteit. Het 
vraagt om een betekenisvolle betrokkenheid 
van de omgeving. De Welstandscommissie 
biedt meerwaarde door als integrale, open-
bare commissie steeds een waardevolle 
dialoog te voeren. Wij denken graag mee 
over hoe we de omgeving meer en actiever 
kunnen betrekken. 

Kunstwerk ‘Vogelvlucht’ van Maree Blok en Bas Lugthart siert het Remigiusplein in Duiven
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1 | H. Remigius kerk gezien van het nieuwe parkeerdek Lidl, centrum Duiven

Centrum ontwikkelingen
Lidl
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In 2016 is de nieuwbouw van de Lidl opgeleverd aan de Kastanjelaan, 
tegenover het gemeentehuis. 
Het plan is ontwikkeld op basis van het nieuwe winkelconcept van Lidl 
in Nederland en heeft het ultrazuinige energielabel A++++.  
Bijzonder aan dit pand is de aandacht die wordt gegeven aan de 
gevels. Het metselwerk is specifiek afgestemd op het centrumplan  
en houdt rekening met de kerk. Ook is er veel aandacht besteed aan 
het ‘wegwerken’ van de auto’s op het parkeerdek. 
Dit plan maakt deel uit het plan ‘Vitaal Centrum Duiven’, gebaseerd op 
de stedenbouwkundige visie ‘Een uitnodigend dorpshart’, die op 23 
april 2008 in een referendum is gekozen. Deze visie is opgesteld door 
stedenbouwkundig adviesbureau Wissing uit Barendrecht. 

Ontwerp
Jo Knoups Architectuur, Budel (projectarchitect Rob Meuwissen)

“‘ook is er veel aandacHt 
besteed aan Het  

‘wegwerken’ van auto’s  
op Het parkeerdek’”

2 | Centrum Duiven

Lidl
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Conclusies & aanbevelingen

Net als voorgaande jaren ziet de commissie 
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 ont-
wikkeling van stedenbouwkundige plannen, 
beeldkwaliteitplannen en bestemmingsplan-
nen in 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 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
/ gemeentearchitect meer in het voor- en 
RO-traject van plannen. In deze fase heeft 
advisering meer effect en kan beter wor-
den gestuurd op omgevingskwaliteit. 

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

Alliander
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2017Samenstelling

In cijfersCRK

 − Onder mandaat van de adviseur ruimtelijke 
kwaliteit zijn 180 plannen behandeld, deels 
in aanwezigheid van de aanvrager of ontwer-
per. 

 − Van deze plannen werd 93% ter plekke  
van een positief advies voorzien. 

 − Voor 7% was een wijziging nodig. 
 − Voor 7 plannen brachten wij een gecombi-
neerd welstands- en monumentenadvies uit. 

Ernstige strijd met welstand 
In 2017 heeft de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit géén adviezen uitgebracht in het 
kader van de Excessenregeling.  
Volgens artikel 5.5. van de Welstandsnota is 
in dergelijke gevallen sprake van een exces. 
Dat wil zeggen een buitensporigheid in het 
uiterlijk, die ook voor niet deskundigen zicht-
baar en onmiskenbaar is.

Voorzitter
G.C.M. van Elk 
Gemeentearchitect
ir. W. Broer 
Architect en stedenbouwkundige 
ir. P. Koelewijn 
Landschapsarchitect 
ir. J. Nakken 
Adviseur cultuurhistorie 
W. Weijkamp MA 
Burgerlid 
R. Boot 
Ambtelijke ondersteuning 
L. van Zeben Stevens, F. Visser

VLNR | Jan Nakken, Wilma Broer, Peter Koelewijn, Sjef van Elk
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