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Op 1 januari 2019 is de Commissie Omge-
vingskwaliteit van start gegaan. De commis-
sie is door de gemeenteraad ingesteld om 
het bestuur gevraagd of op eigen initiatief 
te adviseren over ontwikkelingen binnen de 
gemeente Lingewaard die van invloed zijn op 
de ruimtelijke kwaliteit. Veelal gaat dat over 
concrete plannen voor nieuwe bebouwing, 
voor herontwikkeling van bestaande gebou-
wen of gebieden of voor de aanleg van nieu-
we of aanpassing van bestaande infrastruc-
tuur. Maar het kan ook gaan over de vraag 

hoe de gemeente omgaat of wil omgaan met 
bepaalde actuele ruimtelijke vraagstukken, 
thema’s en trends: de komst van windmolens 
of ledschermen, de bescherming van gebou-
wen uit de naoorlogse periode, de mate van 
groei van de kernen, om er maar een paar te 
noemen.
 
Er zijn veel maatschappelijke en economi-
sche ontwikkelingen die ruimtelijke conse-
quenties hebben en daarmee impact hebben 
op het aanzien en de identiteit van straten, 
buurten, wijken, dorpen, steden en land-
schappen. Dat is zeker ook het geval in de 
gemeente Lingewaard en anno 2019.  
De druk op de ruimte is groot en wordt alleen 
maar groter. Er is veel vraag naar woningen 
en er wordt dan ook weer meer gebouwd. 
Ook in de kleine kernen zoals Doornenburg 
en Angeren wordt weer gezocht naar moge-
lijkheden voor nieuwbouw, bijvoorbeeld voor 
ouderen en starters. Door de economische 
opleving worden veel kavels op de bedrij-
venterreinen bebouwd, dat is met name in 
Bemmel en Huissen goed te zien en ook in 
het glastuinbouwgebied NEXTgarden. De 
schaalvergroting in veel bedrijfssectoren 
maakt dat er grote gebouwen nodig zijn, denk 

Voorwoord

maar aan de distributiecentra. Ontwikkelin-
gen in de retail, die mede ingegeven worden 
door de concurrentie van het webwinkelen, 
leiden tot veel dynamiek in de winkelcentra 
van Bemmel, Huissen en Gendt. Minstens 
zoveel veranderingen zien we in de hore-
casector. Gebouwen verliezen hun functie 
en vragen om een nieuwe invulling, waarbij 
vooral de zo kenmerkende kerkgebouwen 
bijzondere aandacht vragen.
Ook in het landschap is er de nodige bewe-
ging: nog altijd verdwijnen er kassen, de 
landbouw wordt meer en meer natuurinclu-
sief, in de uiterwaarden vindt nog de nodige 
natuurontwikkeling plaats. En we zien de 
invloed van de energietransitie. Ook in Linge-
waard ontstaan initiatieven voor windmolens, 
zonneparken etcetera. En dan zijn er nog de 
infrastructurele werken die in het vooruitzicht 
zijn, met de aanleg van de A15 en de brug 
over het Pannerdens Kanaal als het meest 
ingrijpende werk. 

Er is dus werk aan de winkel. Lingewaard is 
een dynamische gemeente en dat merk je 
overal. We verkeren in een tijdsgewricht van 
economische en maatschappelijke hoog-
spanning die het landschap en de kernen niet 

Ben Verfürden
Voorzitter Commissie Omgevingskwaliteit Lingewaard

Ben Verfürden
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ongemoeid laat. Tegelijk zijn we ons meer 
dan ooit bewust van al het moois dat deze 
gemeente te bieden heeft, van ons erfgoed, 
van de bijzondere kwaliteiten van het rivie-
renlandschap, van het eigene van dit deel van 
de Overbetuwe als geheel en van de dorpen 
en stadjes daarbinnen in het bijzonder. In het 
verbinden van die twee doelstellingen zien 
wij een belangrijke taak voor onze commis-
sie: de dynamiek niet zien als een bedreiging, 
maar deze juist laten bijdragen aan behoud 
en versterking van dat mooie en eigene. Dat 
betekent dan natuurlijk ook dat we willen 
voorkomen dat nieuwe ontwikkelingen de 
bestaande waarden juist schaden of zelfs 
teniet doen. Wij willen ertoe inspireren en 
erop toezien dat alle nieuwe ontwikkelingen 
positief bijdragen aan de schoonheid van dit 
fraaie gebied tussen Arnhem en Nijmegen. 

Het is goed dat de gemeente ervoor gekozen 
heeft om de vroegere adviescommissies voor 
welstand en cultuurhistorie samen te voegen 
in één integrale Commissie Omgevingskwa-
liteit. Dat maakt het mogelijk dat we plannen 
in de volle breedte kunnen bekijken, vanuit 
landschappelijke, stedenbouwkundige en 
architectonische optiek. En dat we daarbij 

altijd kunnen bezien of en in hoeverre plannen 
aansluiten bij de historische ontwikkeling van 
en respect tonen voor bestaande kwaliteiten 
in de bestaande omgeving.

Het doet me goed dat ik als voorzitter van de 
nieuwe commissie een bijdrage mag leveren 
aan goede en betekenisvolle plannen. Ik hoop 
dat we als commissie kennis en expertise, 
maar vooral ook inspiratie en enthousiasme 
kunnen inbrengen en overbrengen op de initi-
atiefnemers, architecten, beleidsadviseurs en 
bestuurders. Want uiteindelijk zijn zij het die 
het bedenken, ontwerpen en realiseren.
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Afgelopen jaar heb ik kunnen bijdragen aan 
het mooi houden en mooier maken van Lin-
gewaard. Plannen die het toekomstig aan-
zien van Lingewaard blijvend bepalen en naar 
ik hoop ten goede! 

Van een aantal van deze projecten doen 
wij verslag en laten wij onze adviesinbreng 
zien. Bij planontwikkeling is een vroegtijdige 
dialoog niet meer weg te denken. Dit geldt 
voor zowel de afdeling stedenbouw binnen 
de gemeente als voor een dialoog met initia-
tiefnemers. Met hen proberen we tijdens de 

vergadering in gezamenlijk overleg te zoeken 
naar een goede inpassing of een oplossing. 
In het algemeen hebben initiatiefnemers veel 
affiniteit met de gebouwde omgeving en 
hechten zij meer waarde aan een zorgvuldi-
ge, persoonsgerichte benadering dan enkel 
aan een snelle behandeling van hun initiatief. 
Vanuit een ‘ja, mits’ houding probeer ik initia-
tiefnemers, ondernemers en ook architecten 
te stimuleren om met oog voor de omgeving 
mooie plannen te maken. Plannen die bijdra-
gen aan hun individuele (woon)wensen én 
tegelijkertijd aan de gemeentelijke ambities 
voor een goede omgevingskwaliteit van Lin-
gewaard. Deze houding sluit goed aan bij de 
Omgevingswet die in 2021 in werking treedt.

Telkens weer merk ik dat een goede ruim-
telijke kwaliteit begint in de RO fase, waar 
plaatsing en omvang worden bepaald. 
Kwaliteit krijgt vorm door de ambities van de 
opdrachtgever en de vaardigheden van de 
ontwerper. Maar bovenal is het mensenwerk 
en spelen ambities, kunde en communicatie 
een belangrijke rol. De goede samenwerking 
met de ambtelijke organisatie heeft in veel 
gevallen daartoe bijgedragen. 
Ik wens u veel genoegen bij het lezen van dit 

Terugblik

jaarverslag en kom het graag eens toelichten 
tijdens een wandeling voor raadsleden.

Wilma Broer

Wilma Broer

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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Vorig jaar is de Albert Heijn in Huissen tijdens het jaarlijkse super-
marktvastgoedcongres uitgeroepen tot de ‘de mooiste supermarkt’ 
van Nederland. 
De Commissie Omgevingskwaliteit is al vanaf 2015 intensief betrok-
ken bij de verplaatsing , c.q. nieuwbouw van deze Albert Heijn. De 
invulling van een supermarkt op de locatie Langestraat met een extra 
parkeeropgave was zeer complex. Dit heeft zowel te maken met de 
niveauverschillen van het terrein, als de inpassing van een grote winkel 
binnen de kleinschalige korrel van Huissen. Beide opgaves maken dit 
project bijzonder. Bij de start is uitgebreid met de architect gediscus-
sieerd over de positionering van de hellingbaan (autoroute naar het 
parkeerdek) op de hoek van het perceel, naast de vrijstaande woning 
aan de Weverstraat. Bij een eerste verkenning bleek dat een (auto-)
bezoeker via de aanrijroute eerst naar beneden moest rijden om ver-
volgens omhoog te gaan, wat niet logisch was. Na veel ‘puzzelen’ is 
de logistiek (inclusief laden en lossen) ook meegenomen in een meer 
overtuigend en logischer plan. Bij het parkeerdek was het van belang 
om geparkeerde auto’s zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken 
vanaf de Langestraat. 

Bij de historische panden aan de Langestraat was er discussie over 
de mogelijkheid om een eigentijdse beeldwaarde in te passen binnen 
een historische omgeving. Vanuit het toetsingskader is zowel traditi-
onele als eigentijdse bebouwing mogelijk, mits het plan voldoet aan 
de kenmerkende maat en schaal (korrelgrootte) van de omgeving. Op 
basis van een hoogte-accent beperkt tot deze hoek, was er overeen-
stemming met de commissie (toen nog onder de naam Welstand). 
Wel werd veel aandacht gevraagd voor een hoogwaardige materiali-

satie en detaillering. Bij de gevelindeling is verder gevraagd te letten 
op de relatie tussen rooilijn en parcellering. In eerste instantie maakte 
het voorstel een te grootschalige en horizontale indruk. Na de aanpas-
sing werd het plan leesbaar in een drie ‘panden‘-verdeling, inclusief 
een knik beweging. Op dit principe zijn ook de reclames afgestemd, 
waardoor beter rekening  is gehouden met de bestaande maat en 
schaal van de Langestraat. Veel reclameonderdelen zijn aangepast op 
basis van de strikte beleidskaders uit de ‘Gids Ruimtelijke Kwaliteit’, 
die de gemeente hanteert in deze historische (woon-)omgeving.

Ontwerp
Daan Josee van Kristinsson Architecten

1 | Foto straatbeeld, Langestraat Huissen

Stedelijke opgave

Albert Heijn ‘de mooiste supermarkt’
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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 ruimtelijke 
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 krij-
gen dan een veel breder karakter door kop-
peling met  erfgoed, stedenbouw, landschap,  
architectuur en openbare ruimte. Ook vindt 
een vertaling plaats van de principes ‘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. 
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Oude Postweg 1, Ressen
Restauratie voormalige boerderij

Een bijzonder monumentenproject was de restauratie en het geheel 
voor bewoning geschikt maken van de voormalige boerderij aan de 
Oude Postweg 1 in Ressen. Dit gaat om een gemeentelijk monument.
Naast de herinrichting van de boerderij werd ook de ooit gesloopte 
varkensstal in hoofdvorm teruggebracht tegen de rechterzijgevel van 
de deel, maar nu wel met een nieuwe invulling.
In het oorspronkelijke ontwerp van de jonge en enthousiaste ontwer-
pers - twee broers van ‘Atelier Broer’ - was de tegenstelling tussen het 
monument en de nieuwe toevoegingen nog te groot.
Na een serie constructieve overleggen met de commissie is het ont-
werp aangepast. Er ligt nu een ontwerp dat recht doet aan het monu-
ment, maar ook herkenbaar is als een eigentijdse invulling

in een historisch gebouw. Ook is er aandacht voor de verduurzaming 
van het monument, mét respect voor de monumentale waarden.
De uitvoering van de restauratie en verbouw zal in 2019 plaatsvinden. 
Na gereedkoming kan het monument aan de Oude Postweg 1 weer 
de tand des tijds doorstaan!

2 | Nieuwe situatie 1 | Foto bestaande situatie

Ontwerp
Atelier Broer
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Gemeente-overstijgende projecten  

ViA15
In het project ViA15 maken Rijk en regio zich samen sterk voor een 
robuust wegennet in de regio Arnhem-Nijmegen. De A15 wordt vanaf 
knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar doorge-
trokken. Voorts wordt een deel van de A12 (tussen Westervoort en 
Oud-Dijk) en de A15 (tussen Valburg en Ressen) verbreed.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ViA15 (CRK ViA15) 
Samen met de Provincie, Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten 
participeren wij in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ViA15. Als een 
van haar eerste taken heeft de CRK ViA15 het opstellen van een  
‘Programma van Eisen voor Ruimtelijke kwaliteit (EPVE)’ begeleid.  
Dit EPVE is niet alleen een contractdocument voor de aanbesteding 
door Rijkswaterstaat, maar biedt tevens een ruimtelijk kwaliteitskader.

Ruimtelijk kwaliteitskader
Het EPVE biedt een beleidskader ten behoeve van de vergunning-
verlening en is vastgesteld in de Nota’s Ruimtelijke Kwaliteit (of wel-
standsnota’s) van betrokken gemeenten. Daarin worden de ambities 
vanuit de omgeving voor de ViA15 samenhangend gepresenteerd. 
We hebben dit Ruimtelijk Kwaliteitskader ook vertaald in landschaps-
plannen voor regionale wegen en fietspaden, die tegelijk met de A15 
worden gereconstrueerd of aangelegd.

Werken aan meerwaarde
Het is onze uitdaging om buiten de wettelijke vereisten meerwaarde 
toe te voegen aan de omgeving van de ViA15. Zoals een brug als fraai 
beeldmerk (Gelderse Poort), een glooiend park als geluidswal (Bem-
mel) en een stadsentree met groene allure (Zevenaar).

1 | Hoogspanningslijn, foto Bemmel

Rijkswaterstaat
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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 kwali-
teit 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 Omgevingskwaliteit 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 ‘Gids Ruim-
telijke Kwaliteit’.  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 advi-
seur ruimtelijke kwaliteit afgehandeld. Alleen 
grootschalige of complexe plannen schuiven 
door naar de ‘grote’ commissie die multidis-
ciplinair is samengesteld: architectuur, land-
schap, cultuurhistorie en stedenbouw. Op 
afroep is de ook de discipline duurzaamheid 
beschikbaar.

De adviseur ruimtelijke kwaliteit bezoekt twee-
wekelijks de gemeente en bespreekt dan in 
vooroverleg de plannen met initiatiefnemers 
in Bemmel. Dit in aanwezigheid van de behan-
delend ambtenaar van de ODRA. Bij plannen 
met een monumentenaspect of in cultuur-
historisch waardevolle gebieden, schuift ook 
de adviseur cultuurhistorie van het Gelders 
Genootschap aan. Afgelopen jaar werd de 

Bezoek op locatie (dijkzone)
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Werkwijze

gemeente geconfronteerd met een groot 
huisvestingsprobleem, vanwege de enorme 
schade veroorzaakt door een binnenrijdende 
auto. Het Gelders Genootschap heeft daarom 
aangeboden om tijdelijk in Arnhem ( kantoor 
Gelders Genootschap, orangerie Zijpendaal) 
te vergaderen. 

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. 

Kwaliteitsteams
De adviseur ruimtelijke kwaliteit is namens de 
CRK – ook betrokken bij het Kwaliteitsteam 
ViA15. 

Attitude
De werkwijze van de adviseur ruimtelijke Kwa-
liteit en van de commissie is altijd gebaseerd 
op dialoog met en begeleiding van initiatiefne-
mers en opdrachtgevers. Dit alles binnen de 
kaders van het gemeentelijk beleid.
Een oplossingsgericht en transparant advies-
proces dat ervoor zorgt dat mooie plannen 
worden gemaakt die Lingewaard verrijken.
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Binnenkort krijgt het centrum van Huissen het lang verwachte podium. 
Het begon met een bespreking van het initiatief van de stichting ‘vrien-
den van Huissen’, samen met de adviseur  ruimtelijke kwaliteit tijdens 
het zogenaamde RO overleg.  De eerste bespreking begon met een 
schets van een prefab-overkapping met een dubbele boog op de hoek 
van de Langstraat.  
Tijdens het gesprek werden twee zaken helder; de plek waar zich nu de 
terrassen bevinden, moest worden gehandhaafd en een  ‘standaard-
overkapping’ in de vorm van en dubbele carport kon niet rekenen op 
een positief advies. Wel waren deze eerste verkennende gesprekken 
goed om te praten over de mogelijkheden.
In het gesprek werd aangegeven dat het plein  een bijzonder plan ver-

dient met een sprekend architectuurbeeld. Dit is  goed opgepakt!  
Bij een tweede overlegsessie was Medie Jansen (interieurarchitect en 
kunstenaar) aanwezig om een nieuw ontwerp te presenteren. Aan de 
hand van een schetsontwerp en maquette gaf ze een toelichting op het 
ontwerp. Dit betrof  een lichte constructie met zo veel mogelijk trans-
parante delen, geïnspireerd op de kassen in de landelijke omgeving. 
Meteen was duidelijk dat het hier om een bijzonder ontwerp ging met 
een spraakmakend karakter.

Op basis van deze bijzondere vorm en uitstraling is het plan verder uit-
gewerkt. In de nieuwe toevoeging zijn  de bestaande parkeerplekken 
geïntegreerd, waardoor het plein wint aan een hoogwaardige invulling.

Ontwerp
Medie Jansen en Jan Siebenheller

2 | Odeon Huissen (inmidels gerealiseerd).  Foto tijdens de feestelijke opening op 14 juli jl.1 | Eerste schets concept podium

Bijzondere initiatieven ‘bottom up’

Odeon Huissen
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Samenstelling

Commissie Omgevingskwaliteit

Samenstelling (t/m 31 december):  
Voorzitter
G.C.M. van Elk 
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
 ir. W. Broer 
Stedenbouwkundige
ir. P. Koelewijn
Landschapsarchitect
ir. J. Nakken 
Adviseur cultuurhistorie
ir. M.A. van Bleek
Ambtelijke ondersteuning 
Luc Houterman (ODRA)

Inmiddels is de commissie samenstelling 
gewijzigd sinds 1 januari jl.: 
Voorzitter
drs. B. (Ben) Verfürden 
Rayonarchitect  
ir. W.(Wilma) Broer 
Architect   
ir. J.B. (Jan-Bart) van der Meer 
Adviseur erfgoed/monumenten 
ir. M.A. (Martin) van Bleek 
Stedenbouwkundige 
ing. P. (Paul) Staats 
Lokale deskundige erfgoed /landschap 
drs. F. (Ferdinand) van Hemmen 

De commissie Omgevingskwaliteit (per 1 januari 2019)

Adviseur duurzaamheid (op afroep)   
A. (Amar) Sjauw En Wa - Windhorst Msc.
Ambtelijke ondersteuning 
Luc Houterman (ODRA)
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2018

In cijfers

 − Onder mandaat van de adviseur ruimte-
lijke kwaliteit zijn 288 plannen behandeld, 
deels in aanwezigheid van de aanvrager 
of ontwerper. 

 − Van deze plannen werd 65% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

 − Voor 35% was een wijziging nodig. 

 − Voor 11 plannen brachten wij een gecom-
bineerd welstands- en monumentenad-
vies uit.

Voormalige steenoven Polder 37 Gendt (inmiddels beschermd)

“‘HET OBJECT IS VAN BE-
LANG VOOR DE GEMEEN-
TE LINGEWAARD IN HET 
ALGEMEEN EN VOOR DE 

GENDTSE POLDER IN HET 
BIJZONDER, ALS REDE-

LIJK GAAF BEWAARD  
GEBLEVEN VOORBEELD 

VAN EEN VROEG 19DE 
EEUWSE STEENOVEN. 
OM DIE REDEN HEEFT 

HET OBJECT EEN HOGE  
TYPOLOGISCHE 

WAARDE.” 
bron Redengevende beschrijving voormalige steenoven
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Nieuw en gasloos wonen is mogelijk in de  ‘Plakse Wei’ te Bemmel. 
Na een terugloop van nieuwbouwplannen tijdens de crisisjaren, is de 
bouw weer volop in beweging. De tijd is dan ook rijp om binnenkort 
een nieuwe woonwijk te realiseren. Aan de noordelijke kernrand van 
Bemmel, in de hoek van De Plak en de Plakselaan, wordt een nieuw 
woongebied ‘Plakse Wei’ – met in totaal 60 woningen – gerealiseerd. 
Het plan is meerdere malen besproken, zowel met de rayonarchitect 
als met de ‘grote’ commissie. Op de insteek om bouwmassa’s te ont-
werpen met een afwisselend maar samenhangend ‘dorpsbeeld’ heeft 
de commissie positief gereageerd. Ook paste dit goed bij het gevari-
eerde beeld van woningen voor starters en gezinnen, afgewisseld met 
levensloopbestendige woningen. De commissie heeft geadviseerd 

om wel meer te kijken waar het beste stedenbouwkundige accenten 
kunnen worden geplaatst. 
Het plan ‘Plakse Wei’ is tevens ook het eerste gasloze nieuwbouw-
plan dat gerealiseerd wordt in Bemmel.
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Gasloos wonen 

  ‘Plakse Wei’ te Bemmel
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Aanbevelingen

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 praktijk werkt. Daar-
naast kunnen we tijdens een raadsverga-
dering 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!

Kassencomplex  ‘Mea vota’ te Huissen 
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