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Persoonlijk kijk ik terug op een mooi jaar, 
waarin wederom sprake was van een groei-
end aantal plannen en adviezen. Namens de 
welstandscommissie heb ik als gemanda-
teerd rayonarchitect de plannen voor mijn 
rekening genomen. Het geeft voldoening om 
telkens door dialoog en begeleiding initia-
tiefnemers uit te nodigen kwaliteit te leveren. 
Daarbij is kwaliteit maatwerk, de gemeente 
geeft met haar beleid zelf aan wat voor een 
gebied of plek wenselijk is. Dat is het vertrek-
punt en samen met initiatiefnemers verken 
ik de mogelijkheden. Dat vraagt overigens 

ook om continue afstemming met de ambte-
lijke organisatie van de gemeente en met de 
Omgevingsdienst Rivierenland, wat afgelo-
pen jaar prima is verlopen.
De plannen worden tijdens de 2-weke-
lijkse vergadering afgedaan samen met het 
burgerlid, Barbara Jager. Hierbij gaat het 
om plannen in het kader van vooroverleg 
en een aanvraag omgevingsvergunning. 
Bij de advisering kunnen ook aspecten als 
stedenbouwkundige- of landschappelijke 
inpassing meegenomen worden. Voor 
wijzigingen aan of bij monumenten worden 
geïntegreerde adviezen uitgebracht waar 
naast welstand ook geadviseerd wordt in het 
kader van cultuurhistorie. 
In het verslagjaar zijn plannen aan de orde 
geweest voor nieuw- en verbouw van onder 
meer monumenten, woningen, kantoorpan-
den en (agrarische) bedrijfsbebouwing, 
zowel in als buiten de kernen. Bij de beoor-
deling van de plannen wordt niet alleen 
gekeken naar het bouwplan op zichzelf en 
in relatie tot de bestaande bebouwing op 
het perceel, maar ook of het betreffende 
plan voldoende is afgestemd op de omge-
ving. Beleidsuitgangspunten hiervoor zijn 
beschreven in de welstandsnota van de 

Terugblik

gemeente en straks in de Dorpskwaliteits-
plannen. De mate van afstemming is van 
invloed op de samenhang en de kwalitatieve, 
verzorgde uitstraling van een straat, wijk of 
landelijke omgeving.

Tessa Stahlie: architect en secretaris/deskundige van de 
welstandscommissie 2017

Tessa Stahlie
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Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal

Samen met Gelders Genootschap heeft 
Bureau SAB een ‘Dorpskwaliteitsplan’ 
opgesteld. Gelders Genootschap heeft 
daarbij haar expertise op het terrein van cul-
tureel erfgoed en ruimtelijke kwaliteit inge-
bracht. De thema’s vanuit de Structuurvisie 
Dorpen 2025 – wonen, werken, verkeer en 
duurzaamheid – zijn in het plan meegeno-
men.  
In 2017 is de kern Beneden-Leeuwen als 
pilot uitgewerkt, in 2018 zijn de overige 7 
kernen aan de beurt. Naar verwachting stelt 
de gemeenteraad het plan eind 2018 vast.

School in aanbouw aan de Akkerstraat in Beneden-Leeuwen

Woningbouw ‘Leeuwse Veld’ in Beneden-Leeuwen

Voor elk kern van de gemeente West Maas 
en Waal geeft het dorpskwaliteitsplan 
straks aan hoe ruimtelijke initiatieven kun-
nen bijdragen aan het waarborgen en waar 
mogelijk versterken van de identiteiten 
van deze kernen uitgaande van de thema’s 
cultuurhistorie, ruimtelijke kwaliteit van de 
bebouwing en openbare ruimte. Dat gebeurt 
op een beeldende en toegankelijke manier, 
zodat initiatiefnemers snel inzicht hebben 
in de geldende richtlijnen. Daarbij hoort ook 
een open en interactief proces, waarbij de 
gemeente en commissie ruimtelijke kwaliteit 
initiatiefnemers adviseren en begeleiden.

Het plan vervangt straks de huidige wel-
standsnota en biedt een samenhangend 
integraal en uitnodigend beleidskader 
én een inspiratiebron voor het realiseren 
van nieuwe, ruimtelijke ontwikkelingen 
die bijdragen aan de eigen gewaardeerde 
identiteit van West Maas en Waal. Met dit 
instrument anticipeert de gemeente West 
Maas en Waal tevens op de komende 
Omgevingswet.
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In dit verslagjaar zijn adviezen uitgebracht voor plannen die zijn inge-
diend naar aanleiding van het Toetsingskader Woningbouw, waarmee 
het oprichten van woningen mogelijk wordt gemaakt, mits daarmee 
wordt voldaan aan de doelstellingen zoals vastgelegd in de gemeen-
telijke Woonvisie. Eén van de doelstellingen betreft het verbeteren van 
de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de dorpen conform de Dorps-
ontwikkelingsplannen in de Structuurvisie Dorpen 2025. In deze 
lijn wordt hergebruik van bestaande (leegstaande) panden die hun 
huidige functie hebben verloren of gaan verliezen, mede in het kader 
van duurzaamheid, geprefereerd boven nieuwbouw. Met name als 
hiermee een bestaand ruimtelijk knelpunt (in stedenbouwkundige zin) 
wordt opgelost. Zo concludeerde de Welstandscommissie dat het 

plan voor het herbestemmen van een aaneengesloten woon-winkel-
complex naar twee vrijstaande woningen met ieder hun eigen bui-
tenruimte, zowel in stedenbouwkundig als in architectonisch opzicht 
tot een verbetering van de huidige situatie leidt. Met de voorgestelde 
transformatie van het pand aan de Beatrixstraat naar een vrijstaande 
woning met voortuin, zal een bijdrage worden geleverd aan het ver-
sterken van de kenmerkende structuur en karakter van de lintbebou-
wing. Om deze reden kan gesproken worden van het oplossen van 
een ruimtelijk knelpunt.

Ontwerp
Jan Marcus Architectuur

2 | Bestaande toestand; leegstaande winkel1 | Het plan: van winkel naar woonhuis

Beatrixstraat 3a Beneden-Leeuwen

Herbestemming leegstaand winkelpand
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De Woonvisie van West Maas en Waal
De huidige en toekomstige woningmarkt 
vraagt om flexibiliteit, creativiteit, denken in 
kansen en het verbinden van partijen. Dat 
vraagt om een flexibele overheid. De gemeen-
te West Maas en Waal heeft daarom afscheid 
genomen van het op voorhand verdelen van 
alle plancapaciteit over de kernen en gekozen 
voor een regisserende rol bij de ontwikkeling 
van nieuwe woningen. De concrete vraag van 
een initiatiefnemer is leidend met als doel dat 
hiermee de juiste woning, op de juiste plaats, 
op het juiste moment komt.
Nieuwe initiatieven dienen wel te voldoen aan 
een aantal doelstellingen die zijn verwoord 
in de Woonvisie. Het wordt bijvoorbeeld 
van belang gevonden dat de toe te voe-
gen woningen bijdragen aan de ruimtelijke 
kwaliteit, de leefbaarheid en identiteit van 
de dorpskernen. Zo hebben lege plek-
ken of verpauperde gebiedjes in een kern 
of leegstaande gebouwen die hun functie 
hebben verloren, vaak een negatief effect 
op de leefbaarheid, het imago en de waar-
deontwikkeling van het omringende gebied. 
Het vervangen van slechte bebouwing door 
woningbouw of het mogelijk maken van 
nieuwe functies voor leegstaande panden 

zijn belangrijke middelen om de kwaliteit van 
de kernen te verbeteren. Andere functies dan 
wonen zijn wellicht ook mogelijk en zelfs te 
prefereren als het gaat om de toekomstige 
leefbaarheid van de kern.

Toetsingskader Woningbouw
In het verlengde van de Woonvisie is het 
Toetsingskader Woningbouw opgesteld om 
toetsen welke initiatieven een bijdrage leve-
ren aan de Woonvisie. Het toetsingskader 
onderscheidt hierin vijf verschillende criteria. 
1. Draagt het plan bij aan de Woonvisie voor 

wat betreft het volkshuisvestingvraag-
stuk?

2. Wordt met het plan een ruimtelijk knelpunt 
opgelost?

3. Wordt met het plan bestaand vastgoed op 
een voorstelbare wijze hergebruikt?

4. Worden ook andere functies toegevoegd 
die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid 
van het dorp?

5. Is er ook vraag naar de woning(en) in het 
betreffende dorp? 

De Welstandscommissie is begin 2017 
gevraagd om ingediende initiatieven te 
toetsen op de stedenbouwkundige kwaliteit 

Nieuw Beleid

en op hun bijdrage aan het tweede en derde 
criterium. Als toetsingskader hanteert de 
Welstandscommissie de ́ Structuurvisie 
Dorpen 2025’. Deze structuurvisie bevat op 
hoofdlijnen de ruimtelijke ontwikkeling van 
West Maas en Waal tot 2025. Voor elk dorp 
is een dorpsontwikkelingsplan opgesteld 
waarop staat aangegeven welke ruimte-
lijke opgaven de komende jaren spelen en 
welk afwegingskader hierbij gehanteerd 
gaat worden. Binnen deze opgaven kunnen 
projecten worden gerealiseerd, waarvan het 
programma nog niet is bepaald. Als ver-
volgstap op de Structuurvisie Dorpen 2025 
is de gemeente gestart met het opstellen van 
de eerder genoemde Dorpskwaliteitsplan-
nen. Na afronding vormen deze Dorpskwali-
teitsplannen het toetsingsinstrument voor het 
beoordelen van initiatieven. 
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2 | Woning Lavendelstraat 4 Boven-Leeuwen
Ontwerp Jan Marcus Architectuur

Aan de zuidzijde van het dorp Boven-Leeuwen is het uitbreidingsplan 
Lavendelstraat volop in ontwikkeling; een aantal kavels voor de ‘vrije 
sector’ om naar eigen wens een vrijstaande woning te bouwen. Wel 
wordt getoetst of de woningen voldoende architectonische kwaliteit 
hebben en passen bij de dorpse context.
Voor het plan Lavendelstraat 4 is naast een welstandsadvies ook 
om een stedenbouwkundig advies gevraagd met betrekking tot een 
geringe afwijking van het bestemmingsplan. De afwijking betrof een 
overschrijding van de goothoogte bij de uitbouw aan één van de 
straatgevels.  
Over deze afwijking is een positief stedenbouwkundig advies uitge-
bracht omdat het ontwerp met dit ‘hoogte-accent’ goed inspeelt op 

de stedenbouwkundige hoeklocatie. In het beeldkwaliteitsplan voor 
dit plangebied wordt daarnaast voor iedere woning gevraagd om een 
verbijzondering, waardoor de woning een ‘eigen’ karakter krijgt en 
herkenbaar wordt. Met de voorgestelde verhoogde uitbouw wordt 
hieraan tegemoet gekomen. 

Lavendelstraat 4 

Nieuwe dorpsuitbreiding

1 | De Lavendelstraat in aanbouw, ontwerp woning op de voorgrond: Building Design Architectuur
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Aanbevelingen

 − Het een groot deel van het buitengebied 
van West Maas en Waal is door het rijk 
aangewezen als wederopbouwgebied 
waar men de cultuurhistorische kwali-
teiten en het actuele maatschappelijk 
belang zo hoog acht dat deze geborgd 
moeten worden. Reden waarom op 
verzoek van de gemeente in 2014 het rap-
port “Inventarisatie karakteristiek weder-
opbouwperiode in het buitengebied“ is 
opgesteld. Met name de centraal in het 
gebied gelegen ‘boerenstraat’ of ‘ruilver-
kavelingsstraat’ die wordt gevormd door 
de Papesteeg-Liesbroekstraat-Hoog-
broekstraat-Mosterdwal-Zwaanheuvel-
straat is benoemd als gebied waar de 
karakteristiek van de ruilverkaveling zeer 
beeldbepalend is. Dat wil niet zeggen dat 
er niets meer kan, maar dat bij vernieu-
wingen en wijzigingen de kwaliteiten van 
de ruilverkaveling meegewogen zouden 
moeten worden. In het rapport zijn hier-
voor aanbevelingen opgenomen. Tot op 
heden heeft er echter nog geen doorver-
taling plaatsgevonden in ruimtelijk beleid 
en het huidige beleid schiet te kort om 
beeldbepalende karakteristieken in het 
gebied te kunnen borgen.

 − Ruimtelijke kwaliteit vraagt om gemeen-
telijke regie en betrokkenheid van de 
raad. We nodigen u daarom graag uit om 
samen een rondgang door de gemeente 
te maken. Er worden dan verschillende 
projecten en locaties bezocht, zodat u 
een beeld krijgt van de ruimtelijke ontwik-
kelingen en onze advisering hierover.
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Over de inpassing van een vrijstaande woning aan de Kerkstraat in 
Altforst, een mooi historisch lint, is meerdere malen advies uitge-
bracht. Advisering had zowel betrekking op de stedenbouwkundige 
inpassing van een vrijstaande woning op deze locatie in plaats van 
twee geschakelde woningen zoals gevraagd in het bestemmingsplan, 
als op het verbeteren van de architectonische uitstraling. Bij de eerste 
twee plannen werd deze uitstraling te eenvoudig en te sober gevon-
den. Over plan 3 is een positief advies uitgebracht. 

Ontwerp
Eigenwijs Bouw

Kerkstraat Altforst

Inpassing woning 

1 | Plan1 2 | Plan 2

3 | Plan 3“DE KERKSTRAAT IN ALTFORST, 
EEN MOOI HISTORISCH LINT”
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Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. 
Een van de doelen is het streven naar goede 
omgevingskwaliteit, waarbij maximaal ruimte 
wordt gegeven aan initiatiefnemers. Wat 
die kwaliteit precies inhoudt en hoe je dat 
organiseert, staat straks in een gemeentelijke 
omgevingsvisie en omgevingsplan. Dat geldt 
ook voor ambities op het gebied van ruimte-
lijke kwaliteit. 
Met de ontwikkeling van Dorpskwaliteits-
plannen is de gemeente goed op weg.  
Deze ‘plannen’ vervangen straks de huidige 
welstandsnota en bieden een samenhangend 
integraal beleidskader en een inspiratiebron 
voor de thema’s cultuurhistorie, ruimtelijke 
kwaliteit van de bebouwing en openbare 
ruimte. 

Woning aan de Waalbandijk
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2017Samenstelling

In cijfersCRK

 − Onder mandaat van de adviseur ruimte-
lijke kwaliteit zijn 260 plannen behandeld, 
deels in aanwezigheid van de aanvrager of 
ontwerper. 

 − Van deze plannen werd 70 % ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

 − Voor 3 plannen brachten wij een gecombi-
neerd welstands- en monumentenadvies 
uit. 

Voorzitter
F.R. (Free) Hoving,
Oud-wethouder gem. Rozendaal
Adviseur ruimtelijke kwaliteit / 
rayonarchitect
Mevr. ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker
Gelders Genootschap (tot 01-01-2018)
Architect
ir. J.B. (Jan-Bart) van der Meer
Landschapsarchitect
Mevr. ir. J.N. (Hanny) Heetman
Adviseur cultuurhistorie
W. (Werner) Weijkamp M.A.
Gelders Genootschap
Burgerlid
Mevr. B. (Barbara) Jager
Ondersteuning vanuit de ODR
M. (Marcel) Grisel, vergunningverlener

Het gemeentehuis van West Maas en Waal; locatie voor de 2-wekelijkse welstandsvergadering
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Het bedrijfspand is op enige afstand gelegen van de Ambachtsweg, 
op het bedrijventerrein tussen Beneden- en Boven-Leeuwen, onder 
aan de Waalbandijk. Door het plan voor de uitbreiding krijgt het pand 
een eigentijdse uitstraling, maar ook een beter herkenbare entree. 
Het project is recent opgeleverd.

Ontwerp
Jan Marcus Architectuur

1 | Uitbreiding bedrijfspand aan de Ambachtsweg 2 | Uitbreiding bedrijfspand aan de Ambachtsweg

Ambachtsweg 20 Boven-Leeuwen

Uitbreiding bestaand bedrijfspand 
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1 | Na renovatie

Renovatie 33 woningen 
Parkstraat Wielstraat Beneden-Leeuwen
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De vraag van Woonstichting de Kernen aan de architect was om deze 
woningbouw uit de jaren ‘50 en ’60 een creatieve, eigentijdse en toe-
komstbestendige transformatie mee te geven die past in de directe 
omgeving, in combinatie met een duurzaamheidsverbetering van de 
woningen naar Energielabel A voor minimaal 25 jaar. De voorgestelde 
wijzigingen in het gevelbeeld verhouden zich subtiel tot de bestaande 
vrij sobere architectuur. Het plan is positief ontvangen door de wel-
standscommissie. Geconstateerd wordt dat er nog een hele opgave 
ligt om de overige naoorlogse woningbouw in de gemeente West 
Maas en Waal eveneens te verduurzamen.

Ontwerp
De Loods architecten en adviseurs

“EEN EIGENTIJDSE EN 
TOEKOMSTBESTENDIGE 

TRANSFORMATIE”

2 | Bestaande toestand

Parkstraat Wielstraat Beneden-Leeuwen
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Herontwikkeling 
voormalige scheepswerf

Waalbandijk, Beneden-Leeuwen

1 | Het eerste plan
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Voorlopig Ontwerp de Werf

Waalbandijk Beneden Leeuwen
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Voorlopig Ontwerp de Werf

Waalbandijk Beneden Leeuwen

2 | Het eerste plan

Ontwerp
van Ede Architecten

Door Vof de Doorbraak is een plan ingediend voor de herontwikkeling 
van de voormalige scheepswerf (industrieel erfgoed) ten behoeve van 
woningbouw als onderdeel (fase 1) van de woningbouwontwikkeling 
langs de Waalbandijk en de locatie De Klef / Kraanbaan. Het plan is 
ingediend naar aanleiding van het Toetsingskader Woningbouw. 
In de Structuurvisie Dorpen 2025 wordt gevraagd om de beleving van 
de (historische) water gerelateerde functies (waaronder De Klef) aan de 
dijk te versterken door hergebruik van kenmerkende gebouwen. Daarbij 
zou moeten worden gezocht naar nieuwe woonvormen die aansluiten bij 
het industriële karakter van de oorspronkelijke functies en passen in het 
ecologische landschap van de uiterwaarden. Bij de planbeoordeling is 
dit een belangrijk uitgangspunt geweest voor de welstandscommissie 

om niet positief te adviseren over het eerste plan voor de herontwik-
keling van de scheepswerf. Bij het eerste plan verdween namelijk het 
kenmerkende silhouet van de kappen en (van binnen) de karakteristieke 
kapconstructie. Het plan vormde een te grote inbreuk op de karakteris-
tiek van de bestaande dubbele hal. In feite bleef nauwelijks iets over 
van de gewaardeerde kenmerken. Bovendien ging het hier om relatief 
gewone appartementen, waarmee niet wordt voorzien in de gevraagde 
nieuwe woonvormen die aansluiten bij het industriële karakter. Nadien 
zijn nieuwe voorstellen besproken met de architect en opdrachtgever en 
is een aangepast plan positief ontvangen door de welstandscommissie. 
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3, 4 & 5 | Het aangepaste positief beoordeelde plan
Ontwerp Frank Marcus Architecten

Waalbandijk, Beneden-Leeuwen
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