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Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is 
Sjef van Elk. Sinds 1 oktober 2018 ben ik de 
nieuwe voorzitter van de Commissie Ruimte-
lijke Kwaliteit in de Regio Rivierenland. 
De woningbouw trekt aan. Dat was in 2018 
het geval en die lijn zet zich ook in 2019 door. 
Er worden volop woningen gebouwd  en dat 
is een goede zaak. Vooral starters zien mede 
als gevolg van de lage rentestand nog steeds 
mogelijkheden om die woningmarkt te betre-
den. 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, archi-
tecten en projectontwikkelaars/bouwbe-
drijven. Zodat we over vele jaren nog steeds 
trots zijn op onze architectonische pareltjes. 
Want laten we wel wezen, er bestaat al veel 
ruimtelijke kwaliteit in gemeenten, die we 
moeten koesteren. Met mijn collega’s buig ik 
me over grote en op de omgeving van invloed 
zijnde plannen, waar de Commissie over in 
vergadering bijeen komt. Dat schept een 
extra verantwoordelijkheid voor de adviseurs 
ruimtelijke kwaliteit van het Gelders Genoot-
schap. Samen met de klant en de  ambtena-
ren bouw- en woningtoezicht/klantmanagers 
van gemeenten beoordelen zij onder mandaat 
de plannen, waarover de Commissie zich niet 
buigt. Het is vooral meedenken, in dialoog 
treden met burgers en samen proberen die 
ruimtelijke kwaliteit te bewaken en waar nodig 
van een impuls te voorzien. Daar zit ook de 
meerwaarde van de Commissie in.
Mijn wens is dat stedenbouwkundige kwa-
liteit, architectonische inspiratie, aandacht 
voor landschap en industrieel erfgoed - 
om maar enkele voorbeelden te noemen-    

Voorwoord

bij raads- en collegeleden  die aandacht krij-
gen die ze verdienen. Ik wens u veel plezier  
bij het lezen van het jaarverslag 2018.

Sjef van Elk, voorzitter

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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Het plan betreft de herbestemming van een karakteristiek pand, 
waarvoor na verlies van de kantoorfunctie leegstand dreigt, tot vier 
appartementen. De stalling achter het gebouw wordt vervangen door 
een veel minder omvangrijk bouwblok met bergingen. Het plan is in 
eerste instantie ingediend naar aanleiding van het Toetsingskader 
Woningbouw dat het oprichten van woningen mogelijk maakt, mits 
daarmee onder andere wordt voldaan aan het verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de dorpen conform de Struc-
tuurvisie Dorpen 2025. Hergebruik van bestaande (leegstaande) 
panden die hun huidige functie hebben verloren of gaan verliezen 
wordt, mede in het kader van duurzaamheid,  geprefereerd boven 
nieuwbouw, met name als hiermee een bestaand ruimtelijk knel-

punt (in stedenbouwkundige zin) wordt opgelost. In dit kader heeft 
de welstandscommissie een positief advies uitgebracht. Het pand 
leent zich uitstekend  voor een woonfunctie en met de herbestem-
ming wordt dit karakteristieke pand voor leegstand en verval behoed. 
Naast het pand wordt een twee-onder-één-kapwoning gerealiseerd 
waarvan de hoofdmassa is gerelateerd aan de karakteristieke (te 
slopen) schuur op deze locatie. 

Ontwerp plan voor herbestemming
Schreven ontwerp en bouwadvies

1 | Foto bestaande toestand

Herbestemming 

Dorpsstraat 34 Dreumel

“MET DE HERBESTEMMING 
WORDT DIT KARAKTERISTIEKE 

PAND VOOR LEEGSTAND  
EN VERVAL BEHOED.”
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Voor mij was 2018 het jaar dat ik, na een 
aantal jaren, weer het stokje mocht overne-
men van mijn collega Tessa Stahlie. Namens 
de welstandscommissie heb ik als geman-
dateerd rayonarchitect de advisering over 
plannen voor mijn rekening genomen. En met 
plezier! De gemeente West Maas en Waal 
heb ik altijd een fijne gemeente gevonden om 
voor te mogen adviseren.

Ondernemerszin en eigengereidheid ken-
merken de bezoekers van de welstandsver-
gaderingen. Dat laatste is soms wel iets om 

rekening mee te houden. Een pragmatische 
instelling helpt me daarbij; niet altijd het 
onderste uit de kan willen halen en rekening 
houden met iemands persoonlijke beleving 
van de planlocatie. Goed luisteren helpt ook; 
een plan is niet zomaar tot stand gekomen,  
er zit vaak een heel verhaal achter. 

Prettig is ook de samenwerking met de amb-
telijke organisatie, met name de medewerkers 
van ruimtelijke ordening. Bij welstandsver-
gaderingen zijn ze, als het plan erom vraagt, 
altijd persoonlijk aanwezig voor een toe-
lichting. Door deze directe afstemming kan 
er meestal snel advies worden uitgebracht 
waarbij advisering over de stedenbouwkundi-
ge- (of landschappelijke) inpassing (bij afwij-
kingen van het bestemmingsplan) integraal 
kan worden meegenomen.

Na tijden waarin weinig mogelijk was als het 
ging om het bouwen van extra woningen in 
de dorpen, is er de laatste jaren weer ruimte 
geboden door de gemeente. Zo is eind 2018 
voor een tweede maal de mogelijkheid gebo-
den om woningbouwinitiatieven in te dienen 
welke worden getoetst aan het Toetsingska-
der Woningbouw. Een mooi instrument, niet 

Terugblik op het afgelopen jaar

alleen vanwege het principe dat zo de kans 
groter is dat “de juiste woning, op de juiste 
plek, op het juiste moment” wordt gebouwd, 
maar ook omdat door de gemeente is gesteld 
dat de plannen wel aantoonbaar moeten bij-
dragen aan het verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit en identiteit van de dorpen. Plannen 
die een ruimtelijk knelpunt oplossen, zoals 
een plan voor de herbestemming van een 
leegstaand schoolgebouw, verdienen daarbij 
de voorkeur boven het volbouwen van een 
weilandje. Daar zouden meer gemeenten een 
voorbeeld aan mogen nemen!Madelinde Roelofs, adviseur ruimtelijke kwaliteit Gelders Genootschap
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Hoogbroekstraat 10 Wamel

Het plan betreft de verbouwing van een boerderij gelegen in, een door 
het rijk aangewezen, karakteristiek wederopbouwgebied. De doelstel-
ling van deze aanwijzing door het rijk is dat de periode 1940-1965 in 
de toekomstige inrichting van Nederland herkenbaar aanwezig blijft 
op  gebiedsniveau. Zie hiervoor het rapport “Inventarisatie karakteris-
tiek wederopbouwperiode in het buitengebied (gemeente West Maas 
en Waal 2014)”. De locatie is centraal in het gebied gelegen aan de 
‘boerenstraat’ of ‘ruilverkavelingsstraat’ die wordt gevormd door de 
oost-west georiënteerde as bestaande uit de Hoogbroekstraat, de 
Liesbroekstraat  en de Papesteeg. Met name langs deze as is de karak-
teristiek van de ruilverkaveling zeer beeldbepalend. Dat wil zeggen dat 
bij vernieuwingen en wijzigingen de kwaliteiten van de ruilverkaveling 

meegewogen moeten worden. In dit kader is het toegejuicht dat met 
het plan voor de verbouwing van het pand tot een moderne woning,  
het bestaande karakteristieke silhouet van woonhuis en schuur behou-
den blijft. 

Ontwerp
Huibers bureau voor architectuur

2 | Beeld voorzijde1 | Beeld achterzijde

Verbouwing wederopbouwboerderij
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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 ambities 

op het gebied van welstand en ruimtelijke 
kwaliteit.
Regels voor ‘uiterlijke kwaliteit’ worden opge-
nomen in een omgevingsplan. Dat geldt ook 
voor planologische voorwaarden. Wat nu nog 
afzonderlijk in welstandsnota’s en bestem-
mingsplannen staat, wordt op termijn opge-
nomen in nieuwe beleidsregels. Die krijgen 
dan een veel breder karakter door koppeling 

Dijkmagazijn aan de Bovendijk in Maasbommel

met  erfgoed, stedenbouw, landschap,  archi-
tectuur 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. Dit is dan feitelijk de opvolger 
van de bestaande Welstandscommissie in 
samenhang met de Monumentencommissie.
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In de Structuurvisie Dorpen 2025 is de locatie tegenover het appar-
tementencomplex Wielstaete aangegeven als één van de ‘bedrei-
gingen’ vanwege de verpaupering van de leegstaande panden, maar 
ook als één van de ‘kansen’ vanwege de mogelijkheid voor een her-
ontwikkeling in relatie tot het park rondom het wiel.  Met de voorge-
stelde nieuwbouw, ingediend naar aanleiding van het Toetsingskader 
Woningbouw, wordt bijgedragen aan het oplossen van een ruimtelijk 
knelpunt zoals bedoeld in de Woonvisie. De aanwezigheid van het 
wiel draagt bij aan de woonkwaliteit. Het appartementengebouw sluit 
qua massaopzet en architectuur aan bij de bebouwing van de Wiel-
staete. Met de kleinere schaal van de woningen wordt aangesloten 
op de tegenover gelegen bestaande woningen.  

Advisering had vooral betrekking op de situering van de drie wonin-
gen in relatie tot de breedte van het straatprofiel en de ruimte die 
overbleef voor de benodigde parkeerplaatsen en bergingen op het 
terrein achter de woningen.

Ontwerp
van Ede architecten

2 | Appartementencomplex met uitzicht op het Wiel1 | Drie woningen aan de Wielstraat

Herontwikkeling bedrijventerrein

Appartementengebouw + 3 woningen 
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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 Welstandscommissie 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 ambi-
ties en randvoorwaarden voor kwaliteit zijn en 
hoe je dat kunt borgen staat in de gemeente-
lijke welstandsnota.  Dit vormde in 2018 ook 
de basis voor advisering door de commissie. 
Inmiddels is de Welstandsnota vervangen 
door  Dorpskwaliteitsplannen.

Kwaliteitsgesprek / vooroverleg
Het grootste deel van de plannen wordt onder 
mandaat van de commissie door de adviseur 
ruimtelijke kwalieit secretaris-deskundige 
–afgehandeld. Daarbij is ook het burgerlid 
aanwezig. Alleen grootschalige of complexe 
plannen schuiven door naar de ‘grote’ com-
missie die multi-disciplinair is samengesteld: 
architectuur, landschap, cultuurhistorie en 
stedenbouw. Op afroep is de ook de disci-
pline duurzaamheid beschikbaar.

De adviseur ruimtelijke kwaliteit bezoekt 
2-wekelijks de gemeente en bespreekt dan 
in vooroverleg de plannen met het burgerlid 
en initiatiefnemers. Dit in aanwezigheid van 
de behandelend ambtenaar van de Omge-
vingsdienst. Bij plannen met een monumen-

Sfeervol beeld van woning en erf
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Werkwijze

tenaspect of in cultuurhistorisch waardevolle 
gebieden, schuift ook de adviseur cultuurhis-
torie van het Gelders Genootschap aan.

Advisering over RO / beleid
Naast advisering over plannen wordt de 
commissie regelmatig door de gemeente 
gevraagd om te adviseren over beleidsmatige 

en RO-kwesties. Meestal betreft dit steden-
bouwkundige advisering met betrekking tot 
plannen die afwijken van het bestemmings-
plan.

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 West Maas en Waal 
verrijken.

Recent gebouwde woning, net buiten Beneden Leeuwen
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Achter de woning ligt een perceel dat dienst doet als tuin. Initiatief-
nemer is voornemens om een zonneweide te realiseren van maximaal 
4000 m2. Hiervoor dient het bestemmingsplan aangepast te worden, 
vandaar dat er naast een welstandsadvies ook om een stedenbouw-
kundig advies is gevraagd.  
Specifiek beleid t.a.v. de inpassing van zonnevelden is nog in ontwik-
keling. Vooruitlopend hierop wordt maatwerk geadviseerd met als 
richtlijn een goede landschappelijke inpassing van het zonneveld in de 
omgeving. Door de landschapsarchitect van Gelders Genootschap is 
geconcludeerd dat het zonneveld vanaf de openbare weg, mits goed 
ingepast, niet te zien zal zijn en dat de voorgestelde perceelsbeplan-
ting in de vorm van struweelhagen goed past in het bestaande land-

schap van het oeverwallengebied. Wel is geadviseerd om ook aan de 
zijde van aangrenzende private tuinen een groene haag, met voldoen-
de hoogte voor een visuele afscheiding van de zonnepanelen, op te 
richten. Het aanbrengen van worteldoek met grind als ondergrond is 
ook alleen denkbaar wanneer het zonneveld volledig omzoomd is door 
hagen.

2 | Referentiefoto van de zonnepanelen1 | Luchtfoto plangebied met aanduiding van minimale en maximale (geel) varianten.

Particulier zonneveld

Florastraat 24 Boven-Leeuwen
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Samenstelling

Commissie

Tot 1 oktober hadden de volgende  
commissieleden zitting: 
Voorzitter
F.R. (Free) Hoving 
Secretaris/Adviseur ruimtelijke kwaliteit
ir. M. (Madelinde) Roelofs
Architect 
ir. J.B. (Jan-Bart) van der Meer 
Landschapsarchitect 
ir. J.N. (Hanny) Heetman 
 
Vanaf 1 oktober was de samenstelling  
als volgt: 
Voorzitter 
S. (Sjef) van Elk 
Secretaris/Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit 
ir. M. (Madelinde) Roelofs
Architect
ir. J. (John) van Dijk 
Landschapsarchitect
ir. J.N. (Hanny) Heetman 
Burgerlid
B. (Barbara) Jager 
Adviseur cultuurhistorie
W. (Werner) Weijkamp M.A., Gelders 
Genootschap
Ondersteuning Omgevingsdienst 
Marcel Grisel

Vlnr | Hanny Heetman, John van Dijk en Sjef van Elk

Op afroep beschikbaar:
Stedenbouwkundige
ir. J. (Jan) Wabeke
Adviseur duurzaamheid
A.(Amar) Sjauw En Wa – Windhorst MSc.
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2018

In cijfers

Gemeentehuis

 − Onder mandaat van de commissie zijn 
door de adviseur ruimtelijke kwaliteit 268 
plannen behandeld, deels in aanwezig-
heid van de aanvrager of ontwerper. 

 − Van deze plannen werd 76 % ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

 − Voor 63 (van de 268) plannen brachten 
wij een gecombineerd advies welstand  
en stedenbouw uit.

 − Voor 4 plannen brachten wij een gecombi-
neerd welstands- en monumentenadvies 
uit.
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Op perceel Torsdam 2c, op de hoek met ’t Gangske, een oud straatje 
dat naar de kerkhof leidt, staat een oude boerderij-achtige woning 
en enkele aan elkaar gebouwde bijgebouwen. De initiatiefnemer wil 
woning en bijgebouwen slopen en een nieuwe woning met bijge-
bouw plaatsen, waarbij de woning is gedacht op de locatie van de te 
slopen bijgebouwen en het bijgebouw op de plaats van de te slopen 
woning. Omdat de woning hiermee buiten het bouwvlak valt is door 
de gemeente aan Gelders Genootschap om een stedenbouwkundig 
advies gevraagd. Dit advies was niet positief. Door Gelders Genoot-
schap is aangegeven dat de Torsdam en ‘t Gangske tot de oudste 
structuren van het dorp behoren. De bestaande woning op perceel 
2c is markant gelegen aan het begin van ‘t Gangske en is hier met de 

voorgevel op gericht. Geadviseerd is om voor de nieuwe woning uit 
te gaan van de oorspronkelijke situering en zodoende de historische 
ontwikkeling van Altforst te respecteren. Dat de woning wordt terug 
geplaatst ten opzichte van de Torsdam wordt voorstelbaar gevonden. 
Ook als de woning wordt teruggelegd kan sprake blijven van een vol-
doende markering van de entree naar ’t Gangske. Het plan is aange-
past naar aanleiding van dit advies. 

Ontwerp
Pieter Oosterhout, buro voor architectuur

2 | Plan voor de nieuwbouw

3 | Bestaande situering 4 | Plan 1 5 | Aangepast plan

1 | De oude woning, karakteristiek gelegen aan ‘t Gangske

Stedenbouwkundige advisering

Torsdam 2c Altforst
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Aanbevelingen

Organisatie / proces
 − Faciliteer het gesprek over ruimtelijke 
kwaliteit met commissie, politiek en bur-
gers.

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

 − Betrek de commissie vroegtijdig bij 
beleids- en planvorming. Zo kan zij vanaf 
de start meedenken over randvoorwaar-
den 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.

 − Borg de beeldbepalende en cultuurhis-
torische karakteristieken in het buitenge-
bied, met name in het door het rijk aange-
wezen wederopbouwgebied. De centraal 
in dit gebied gelegen ‘boerenstraat’ of 
‘ruilverkavelingsstraat’, die wordt gevormd 
door de Papesteeg-Liesbroekstraat-
Hoogbroekstraat-Mosterdwal-Zwaan-
heuvelstraat, is benoemd als gebied waar 
de karakteristiek van de ruilverkaveling 
zeer beeldbepalend is.

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 gemeen-
telijk kwaliteitsbeleid in de praktijk werkt. 
Daarnaast kunnen we tijdens een raads-
vergadering 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!Wederopbouw boerderij
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Naar aanleiding van een plan voor het restaureren en herbestemmen 
van een schuur met de status van gemeentelijk monument tot galerie, 
is door de adviseur cultuurhistorie een bezoek gebracht aan de locatie 
waarbij ter plekke met de eigenaar het plan is besproken. Zo is gead-
viseerd om het isolatiepakket van het dak zo dun mogelijk te houden. 
De historische details van de schuur hoeven dan niet zoveel te worden 
gewijzigd en er kan voorkomen worden dat de kap een strak aanzicht 
krijgt; juist het historische verloop (glooiing) van de kap is namelijk 
waardevol voor het monumentale beeld. Daarnaast is geadviseerd 
om de houten deuren en luiken en de stalen ramen te handhaven en te 
herstellen. Vervangen van onderdelen is bij monumenten in het alge-
meen alleen acceptabel indien hiervoor een technische noodzaak is. 

Ter overweging is meegegeven om ook de later toegevoegde beton-
nen ramen te handhaven en herstellen. Ook deze ramen vertellen het 
verhaal van deze schuur en maken onderdeel uit van de gebruiks-
geschiedenis. Voor de nieuwe puien in bestaande gevelopeningen 
is geadviseerd om de stalen ramen zo onopvallend mogelijk uit te 
voeren, dus zonder roedeverdeling. Het hierop aangepaste plan is 
vergund.

1 | Foto bestaande toestand

Herbestemming monumentale schuur

Faunastraat 12 Boven-Leeuwen 

“TER PLEKKE IS HET PLAN 
BESPROKEN MET 

DE EIGENAAR.”
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