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Met dit jaarverslag blik ik 
terug op de korte tijd van 
advisering in 2018. Daarnaast 
krijgt de lezer een impressie 
van de plannen en ruimtelijke 
ontwikkelingen waar Leo van 
Grondelle, mijn voorganger als 
adviseur ruimtelijke kwaliteit 
bij betrokken was tot aan zijn 
pensionering in november 2018.

Namens de commissie is onder 
mandaat het grootste deel 
van de plannen afgehandeld. 
In Putten zijn afgelopen jaar 
meerdere plannen voorgelegd, 
waarbij er sprake was van 
aansprekende voorbeelden. 
Persoonlijk kijk ik positief terug 
op een constructief deel aan 
het einde van het jaar, waarbij 
de dialoog met initiatiefnemers 
centraal stond, in dienst van 
de (ruimtelijke) kwaliteit van 
Putten. 

Het is ook regelmatig gelukt 
om in een vroeg stadium met 
initiatiefnemers van plannen 
in gesprek te gaan. In dit 
stadium ligt er nog veel open 
en is het mogelijk om samen 
te werken. Dit is een prettige 
manier van werken die zorgt 

Voorwoord

voor een minder toetsende rol 
in het proces tot de definitieve 
aanvraag.

Feitelijk wordt hierin vooruit-
gelopen op de uitgangspunten 
van de Omgevingswet, waarbij 
begeleiding van en meedenken 
met het initiatief belangrijker 
is dan het toetsen. Kwaliteit 
ontstaat dan door dialoog in 
plaats van door het toepassen 
van regels. 

Uiteindelijk doel van de 
advisering is het specifieke 
dorpse karakter van Putten en 
van het agrarische buitengebied 
in stand te houden en waar 
nodig te versterken.

Lucas Reijmer, adviseur ruimtelijke kwaliteit

In dit jaarverslag valt u waarschijnlijk de speciale gouden kleur 
op. Dit is geen toeval maar heeft direct te maken met het 
100-jarig jubileum van onze organisatie, Gelders Genootschap.
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Op weg naar de Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. 
Vertrouwde kaders, rollen en instrumenten 
veranderen dan. 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 ambi-

ties op het gebied van welstand en ruimte-
lijke kwaliteit.
Regels voor ‘uiterlijke kwaliteit’ worden 
opgenomen in een omgevingsplan. Dat 
geldt ook voor planologische voorwaarden. 
Wat nu nog afzonderlijk in welstandsnota’s 
en bestemmingsplannen staat, wordt op 
termijn opgenomen in nieuwe beleidsregels. 
Die krijgen dan een veel breder karakter door 

koppeling met erfgoed, stedenbouw, land-
schap, architectuur en openbare ruimte.  
Ook vindt een vertaling plaats van de princi-
pes ‘veilige’ en ‘gezonde’ leefomgeving.

Gemeentelijke adviescommissie
De gemeente blijft onder de Omgevingswet 
verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwali-
teit. Uitgangspunt is wel dat bij ruimtelijke 
initiatieven telkens een afweging plaatsvindt 
in hoeverre deze bijdragen aan een ‘goede 
omgevingskwaliteit’. Om deze afweging te 
kunnen maken, voorziet de Omgevingswet in 
de instelling van een gemeentelijke advies-
commissie. Dit is dan feitelijk de opvolger 
van de bestaande CRK in samenhang met 
de Monumentencommissie.
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Voor deze belangrijke locatie als entree van Putten zijn de afgelopen 
jaren meerdere voorstellen besproken. In 2018 is uiteindelijk dit ont-
werp besproken, bestaande uit 3 bouwlagen met kap en een parkeer-
garage onder de grond. Het gebouw is hoger dan de direct aangren-
zende bebouwing, maar deze grotere massa is zeker aanvaardbaar 
gezien de grote stedenbouwkundige ruimte die ervoor ligt. Aanslui-
ting wordt ook gezocht bij de hogere bebouwing aan de rand en bij 
de entree van het centrum (bijvoorbeeld het Puttertje). Het gebouw 
vormt daarmee samen met de reeds bestaande hogere bebouwing  
de kop en entree naar het centrum.
De vormgeving van het gebouw is evenwichtig en past goed bij het 
karakter van de Puttense centrumbebouwing. Doordat het gebouw 

een zekere geleding heeft, sluit het goed aan bij de schaal van de 
bebouwing in het centrum. De eenheid in materiaal zorgt voor een 
evenwichtig gevelbeeld.

Ontwerp
Veen Architecten bna BV

2 | De presentatie van het gebouw1 | De locatie tegen het centrum van Putten

Woningbouw

De poort van Putten
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Werkwijze

Adviseren over ruimtelijke kwaliteit
Welstand gaat over de uiterlijke kwaliteit van 
de gebouwde omgeving. Maar spreken we 
over ruimtelijke kwaliteit, dan gaat het ook over 
cultuurhistorie, landschap, stedenbouw en 
openbare ruimte. Deze thema’s geven samen 
inhoud aan kwaliteit en bepalen daarmee ook 
de ruimtelijke identiteit van een kern, wijk of 
gebied. In het gemeentelijk welstandsbeleid 

zien we deze brede benadering van ruimtelijke 
kwaliteit terug. 

In het welstandsbeleid is sprake van onder-
linge samenhang tussen welstand en ver-
wante thema’s als cultuurhistorie etc. Zo is 
per gebied sprake van maatwerk en zijn de 
toetsingskaders afgestemd op de aanwezige 
kwaliteiten.

Dat maakt dat bijvoorbeeld in een reguliere 
woonwijk meer mogelijk is dan in een gebied 
met een hoge monumentale waarde of in een 
fraai landschap.

Integraal kijken naar omgevingskwaliteit is 
ook het uitgangspunt voor de Omgevingswet 
die in 2021 in werking treedt. Essentie daar-
van is dat bij alle ruimtelijke initiatieven wordt 
gekeken naar de balans tussen een veilige, 
gezonde omgeving en een goede – en duur-
zame! – omgevingskwaliteit.

Een principe dat we als commissie van harte 
onderschrijven. Immers, niet het voldoen aan 
regels bepaalt de bijdrage aan ruimtelijke 
kwaliteit, maar juist het zoeken naar evenwicht 
tussen de kwaliteit van een gebouw en de 
kwaliteit van de directe omgeving.

Reguliere advisering
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft 
de wettelijke taak om het college van B&W 
te adviseren over de uiterlijke kwaliteit van 
bouwwerken op zichzelf en in hun omgeving. 
Welke de ambities en randvoorwaarden voor 
kwaliteit zijn en hoe je dat kunt borgen, staat  
in de gemeentelijke welstandsnota. 
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Werkwijze

Dit vormt ook de basis voor advisering door de 
commissie.

Kwaliteitsgesprek / vooroverleg
Het grootste deel van de plannen wordt onder 
mandaat van de commissie door de adviseur 
ruimtelijke kwaliteit afgehandeld. 
Alleen grootschalige of complexe plannen 
schuiven door naar de ‘grote’ commissie die 
multi-disciplinair is samengesteld: archi-
tectuur, landschap, cultuurhistorie en ste-
denbouw. Op afroep is de ook de discipline 
duurzaamheid beschikbaar.

De adviseur ruimtelijke kwaliteit bezoekt 
2-wekelijks de gemeente en bespreekt dan in 
vooroverleg de plannen met initiatiefnemers. 
Dit in aanwezigheid van Ab Hijwegen, de 
behandelend ambtenaar van de gemeente. 

Advisering over RO / beleid
Naast advisering over plannen wordt de com-
missie bij gelegenheid door de gemeente 
gevraagd om te adviseren over beleidsmatige 
en RO-kwesties. 
Een voorbeeld hiervan is de gebiedsvisie van 
de Stationsstraat in Putten.

Attitude
De werkwijze van de adviseur ruimtelijke kwa-
liteit en van de commissie is altijd gebaseerd 
op dialoog met en begeleiding van initiatief-
nemers en opdrachtgevers. Dit alles binnen 
de kaders van het gemeentelijk beleid.
Deze oplossingsgerichte en transparante 
houding waarborgt dat er mooie plannen 
worden gemaakt die het beeld van Putten  
op allerlei schaalniveaus verrijken.

“AFSCHEID NEMEN 
VAN LEO VAN  
GRONDELLE,  

NA 12 JAAR GOED  
CONTACT. 

DAT IS BEST EVEN 
WENNEN...”

Ab Hijwegen
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Woningbouw

Woninglocatie plan Rimpeler

Woninglocatie plan Rimpeler
Het kader wordt gegeven door het Beeldkwaliteitplan Putten Rimpeler. 
Hierin valt deze locatie onder ‘HET DORP’. Er worden richtlijnen aan-
gereikt voor het realiseren van een dorpse sfeer, waarbij afwisseling  
en kleinschaligheid belangrijke aspecten zijn.

Vanuit dit uitgangspunt is voor meerdere onderdelen van het plan 
geadviseerd om deze gewenste dorpse sfeer goed tot uitdrukking te 
brengen, door variatie aan te brengen, verspringingen in de bouw-
massa’s toe te passen en met wisselingen in de kap of verspringingen 
in de gevel en/of rooilijn. Deze aanbevelingen zijn goed opgevolgd 
door de verschillende architecten die aan dit plan meewerken.

Ontwerp
Jan Bloemendal Architecten

2 | Een schets van het beoogde straatbeeld1 | Een impressie van de nieuwe wijk
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Samenstelling

CRK

Op 1 november bereikte Leo van Grondelle 
zijn pensioengerechtigde leeftijd en heeft 
daarmee afscheid genomen als adviseur  
van de gemeente Putten.

Vanaf 1 november is de samenstelling 
als volgt:
Voorzitter
Bert Statema
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
Lucas Reijmer
Architect
Peter van Aarsen
Landschapsarchitect
Sandra Schuit
Adviseur duurzaamheid
Mireille Langendijk

Ambtelijke ondersteuning vanuit 
gemeente
Ab Hijwegen

Vlnr | P. van Aarsen, M. Langendijk, S. Schuit, L. Reijmer en B. Statema

2018

In cijfers

 − Onder mandaat van de adviseur ruimte-
lijke kwaliteit zijn 236 plannen behandeld, 
deels in aanwezigheid van de aanvrager of 
ontwerper. 

 − Van deze plannen werden er 195 ter 
plekke van een positief advies voorzien. 

 − Voor 41 plannen was een wijziging nodig. 

 − Voor 121 plannen is in het kader van het 
vooroverleg een welstandsadvies uitge-
bracht.
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Aanbevelingen

Organisatie / proces
 − Faciliteer het gesprek over ruimtelijke kwa-
liteit met commissie, politiek en burgers.

 − Maak bij vraagstukken rondom duurzaam-
heid en energietransitie gebruik van onze 
ad hoc in te zetten adviseur duurzaamheid. 

 − Betrek de commissie vroegtijdig bij 
beleids- en planvorming. Zo kan zij vanaf 
de start meedenken over randvoorwaarden 
voor ruimtelijke kwaliteit. 

Beleid / inhoudelijk
 − Uw gemeente is voortvarend bezig met 
de voorbereiding op de Omgevingswet. 
Bedenk hoe omgevingskwaliteit eruit kan 
zien en hoe die kwaliteit (cultuurhistorie, 
landschap etc.) straks volwaardig wordt 
opgenomen in nieuwe instrumenten als 
omgevingsvisie en omgevingsplan.

 − Stel specifieke beoordelingskaders op 
voor duurzaamheidsprojecten (zonnewei-
des, -velden etc.) Het is voor alle betrok-
ken partijen prettig om vooraf kaders aan 
te geven of te ontwikkelen.

 
Tot slot

 − De commissie wisselt graag met u van 
gedachten over de ruimtelijke kwaliteit in 

uw gemeente. Bij voorkeur organiseren 
we daarom met u een excursie in een 
of meer kernen van de gemeente. Zo 
kunnen we ter plekke bekijken hoe het 
gemeentelijk kwaliteitsbeleid in de prak-
tijk werkt. Daarnaast kunnen we tijdens 
een raadsvergadering ook een toelichting 
geven op het jaarverslag.

 − U kunt onze werkwijze het beste ervaren 

door eens aan te schuiven. Wij nodigen 
daarom alle belangstellenden uit om onze 
vergaderingen (commissie en mandaat) 
bij te wonen. We heten u graag welkom!

Het plan De Kroon, appartementen. Dit plan is inmiddels gerealiseerd.
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