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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, architec-
ten en projectontwikkelaars/bouwbedrijven. 
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 verantwoordelijk-
heid voor de adviseurs ruimtelijke kwaliteit 
van het Gelders Genootschap. Samen met 
de klant en de  ambtenaren bouw- en woning-
toezicht/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 ruimte-
lijke kwaliteit te bewaken en waar nodig van 
een impuls te voorzien. Daar zit ook de meer-
waarde van de Commissie in.
Mijn wens is dat stedenbouwkundige kwa-
liteit, architectonische inspiratie, aandacht 
voor landschap en industrieel erfgoed -om 

Voorwoord

maar enkele voorbeelden te noemen-   bij 
raads- en collegeleden  die aandacht krijgen 
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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In het bestemmingsplan zijn voor de bouw van het appartementen-
complex naast locatie en de omvang van het volume, ook uitgangs-
punten voor de architectuur en beeldkwaliteit opgenomen. Hiermee is 
aangestuurd op een opdeling in meerdere met kappen afgedekte volu-
mes, zodat een zekere afstemming wordt bereikt met de maat, schaal 
en met kappen afgedekte bouwmassa’s van de dorpse bebouwing in 
de omgeving, waaronder de naastgelegen  dijkwoningen.  
Het plan voldoet aan deze uitgangspunten. 

De architectonische uitwerking is daarnaast zorgvuldig en evenwich-
tig, tot op detailniveau. De advisering heeft zich beperkt tot de afwer-
king en kleurstelling van de gevels. Verder is aandacht gevraagd voor 

een erfafscheiding in de vorm van begroeiing, tussen het parkeerter-
rein van de appartementen en de woning aan de linkerzijde.  

Ontwerp
MIX architectuur

2 | Artist impression achtergevel1 | Artist impression voorgevel

Woningbouw

Rijnbandijk 14 Opheusden
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 Bedrijfswoning Cuneraweg 6 Ochten

Het eerste ontwerp voor de bouw van een bedrijfswoning paste niet 
binnen de kaders van het welstandsbeleid en de afstemming op de 
bestaande bebouwing die hierin gevraagd wordt. Dit had te maken 
met de verschillen in architectonische uitstraling, materiaal- en kleur-
keuze tussen de nieuwe woning en de bestaande bedrijfsbebouwing, 
waar de nieuwbouw aan gekoppeld wordt. 

Er zijn 2 oplossingsrichtingen aangereikt:
1.  Zoek qua materiaal en kleur afstemming op de bestaande schuren 

en streef een minder villa-achtige uitstraling na. Ook is geadviseerd 
om het verbindende bouwdeel plat af te dekken. 

2.  Ga uit van het geheel loskoppelen van de bedrijfswoning.  

Indien deze  op enige afstand wordt gesitueerd, is een meer afwij-
kende uitstraling beter voorstelbaar. 

De opdrachtgever koos voor de tweede oplossing; een woning met 
een eigen uitstraling, los van de bestaande bebouwing. Het ontwerp 
hiervoor is positief beoordeeld.

Ontwerp
Huibers buro voor architectuur

“ER ZIJN SOMS MEERDERE 
OPLOSSINGSRICHTINGEN 

DENKBAAR.”

1 | In eerste instantie was de woning aan de bestaande bedrijfsbebouwing gekoppeld, wat welstandshalve om een 
betere afstemming vroeg.

Vervangende nieuwbouw
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In 2018 mocht ik het stokje overnemen van 
mijn collega Tessa Stahlie. Namens de com-
missie ruimtelijke kwaliteit heb ik als geman-
dateerd rayonarchitect de advisering over 
bouwplannen in de gemeente Neder-Betuwe 
voor mijn rekening genomen. 

Het jaar 2018 is ook het jaar dat is gestart 
met ‘De Schatkist van de Neder-Betuwe’: 
een inventarisatie van het erfgoed van de 
gemeente als bouwsteen voor de op te stel-
len Omgevingsvisie en daarmee een leidraad 
voor toekomstige ontwikkelingen. Al bij de 

eerste inwonersbijeenkomst bleek de animo 
groot onder inwoners van de gemeente om 
mee te denken en te praten over de cultuur-
historie van Neder-Betuwe. Niet vaak zie je 
bij bijeenkomsten  waar door de gemeente 
gerekend wordt op participatie van bewo-
ners, dat de bewoners zich ook daadwerkelijk 
aangesproken voelen. Het resulteerde in een, 
in oktober 2018 gepresenteerde, folder ‘Kan-
sen voor de toekomst’ gepresenteerd door 
landschapshistoricus Ferdinand van Hem-
men en in 2019 in het prachtige boek ‘Een 
schatkist met toekomstwaarde. Het waren 
ook voor mij inspirerende avonden om bij te 
mogen wonen. 

Ik zie met belangstelling de vervolgstappen 
tegemoet en ben benieuwd hoe de gemeente 
straks in de praktijk wil omgaan met bouwi-
nitiatieven van particulieren en ondernemers 
in het licht van de Schatkist en de hierin 
genoemde kansen voor de toekomst. De 
ambitie die is weggelegd met De Schatkist 
vraagt volgens mij om een integrale bena-
dering van bouwopgaven, waarbij erfgoed 
en de wens voor het behouden van de eigen 
identiteit van de dorpen in Neder-Betuwe een 
belangrijke rol krijgen toebedeeld. 

Madelinde Roelofs, adviseur ruimtelijke kwaliteit 

De folder ‘ Kansen voor de toekomst’ 

Madelinde Roelofs

Terugblik op het afgelopen jaar
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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 

Bijeenkomst / inloopavond 
Schatkist van de Neder-Betuwe 10 oktober 2018

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 CRK, in samenhang met de 
Monumentencommissie.
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Het plan betreft de sloop van de door brand verwoeste boerderij uit 
1882 en het herontwikkelen van de locatie tot woningbouw. Uit de 
cultuurhistorische waardenstelling bleek dat de boerderij met erf, 
ondanks de slechte bouwtechnische staat, cultuurhistorische waar-
den vertegenwoordigt. Naar aanleiding hiervan is de commissie om 
een advies gevraagd over het plan voor 13 woningen. In dit plan was 
een blok met 5 woningen aan de Nedereindsestraat, gesitueerd, 
evenwijdig aan de rooilijn van de boerderij, maar dichter aan de straat. 
De overige woningen lagen achter dit woonblok aan een verkeers-
lus. De commissie heeft geadviseerd om bij herontwikkeling van dit 
perceel, uit te gaan van de bestaande kwaliteiten. Dat kon door enkele 
wooneenheden te verplaatsen naar het achterterrein en zodoende 

qua situering, bouwmassa en uitstraling, het voorname karakter van 
de voormalige boerderij terug te brengen in het straatbeeld. Aanslui-
tend is geadviseerd om de woningen op het achterterrein qua archi-
tectuur onderschikt te laten zijn aan dit woonblok, refererend aan een 
boerenerf. Ook is geadviseerd om een landschapsplan op te stellen 
voor de openbare ruimte, dat dit concept ondersteunt. De initiatief-
nemer heeft naar aanleiding van dit advies een nieuw ontwerp inge-
diend dat positief is ontvangen. 

Ontwerp
Jongen Ontwerp stedenbouw en landschapsontwerp

2 | Tweede plan1 | Eerste plan

Herontwikkeling

    Woningbouw Nedereindsestraat 29 Kesteren
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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 daar-
mee ook de ruimtelijke identiteit van een kern, 
wijk of gebied.In het gemeentelijk welstands-
beleid 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 even-
wicht 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. Dit vormt 
ook de basis voor advisering door de com-
missie.

Kwaliteitsgesprek / vooroverleg
Het grootste deel van de plannen wordt 
onder mandaat van de commissie door de 
adviseur ruimtelijke kwaliteit– secretaris-
deskundige –afgehandeld. Alleen grootscha-
lige of complexe plannen schuiven door naar 

de ‘grote’ commissie die multi-disciplinair is 
samengesteld: architectuur, landschap, cul-
tuurhistorie en stedenbouw. 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 initiatiefne-
mers. Dit in aanwezigheid van de behande-
lend ambtenaar van de Omgevingsdienst. 
Bij plannen met een monumentenaspect of 
in cultuurhistorisch waardevolle gebieden, 
schuift ook de adviseur cultuurhistorie van het 
Gelders Genootschap aan.

Fruitpark hotel Ochten
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Werkwijze

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. Bijvoorbeeld om te beoor-
delen of een beeldkwaliteitplan voldoende 
houvast geeft bij het toetsen van bouwplan-
nen aan redelijke eisen van welstand.

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 gemeente-
lijk beleid. Een oplossingsgericht en transpa-
rant adviesproces dat ervoor zorgt dat mooie 

plannen worden gemaakt die Neder-Betuwe 
verrijken.

Nieuwbouw langs de Rijnbandijk in Opheusden
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Bij Opheusden is een gebied beschikbaar voor de vestiging van 
bedrijven gelieerd aan de laanboomteelt; het Agro Business Centrum 
(ABC). Om de ruimtelijke kwaliteit bij de bedrijfsontwikkelingen in 
goede banen te leiden is in 2017 een ruimtelijk (beeld)kwaliteitskader 
opgesteld. Met dit toetsingskader wordt een hoogwaardig bedrij-
vencentrum geambieerd; een visitekaartje voor de laanboomsector. 
Aangestuurd wordt op een goede landschappelijke inpassing van 
gebouwen en de toepassing van hout of groen voor delen van gevels. 
Het ABC-terrein krijgt zo een uniek en onderscheidend karakter. Het 
plan voor Agro de Arend paste in eerste instantie nog onvoldoende bij 
het beoogde beeld en toonde te grootschalig en gesloten. Na overleg 
zijn de ontwerpers er in geslaagd de landschappelijke inpassing en de 

gevelbeelden op elkaar af te stemmen. Zo is de gevel van de hal aan 
de zijde van de Bomenlaan voorzien van een geleding. Het midden-
stuk is voorzien van houten lamellen. Deze lamellen lopen door als lijst 
aan de bovenzijde van het gebouw. Voor de uit plaatmateriaal opge-
trokken vlakken worden boomzuilen gepland.

Ontwerp
Huibers buro voor architectuur

2 | Artist impressions van de gevels1 | Artist impressions van de gevels

Bedrijfsvestiging

Agro de Arend, Agro Business Centre Opheusden
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Samenstelling

CRK

Tot 1 oktober 2018: 
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 2018 :
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 
Adviseur cultuurhistorie: 
W. (Werner) Weijkamp M.A., Gelders Genootschap
Ondersteuning Omgevingsdienst: 
L. (Leonie) van Meer

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

 − Onder mandaat van de commissie zijn 
door de adviseur ruimtelijke kwaliteit 171 
plannen behandeld, deels in aanwezig-
heid van de aanvrager of ontwerper. 

 − Van deze plannen werd 77 % ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

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

2018

In cijfers

 − Voor 4 plannen brachten wij een gecombi-
neerd welstands- en monumentenadvies 
uit.
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De bewoners van deze woning aan de Meidoornstraat in Opheusden 
willen graag hun woning uitbreiden aan de achterzijde. Het betreft 
een vroeg naoorlogse woning  (1945-1950) met een beschermde 
status als monument. Vanuit welstands- en cultuurhistorisch oogpunt 
is daarom gekeken of de uitbreiding wat betreft hoofdopzet en uitwer-
king van de gevels voldoende is afgestemd op de woning.  
Bij de eerste twee plannen kon hierover geen positief advies worden 
uitgebracht, met name omdat de kapvormen van de voorgestelde uit-
breidingen onvoldoende aansloten bij de bestaande kapvorm van de 
woning. Naar mening van de commissie ontstond daardoor een onsa-
menhangend beeld ten koste van de karakteristieke hoofdvorm van 
de woning. Een gesprek hierover met de bewoners en hun architect 

leidde tot een derde plan. Bij dit plan is een goede afstemming bereikt 
tussen de uitbreiding en de bestaande monumentale waarden van de 
woning. Het verdwijnen van de dakkapel in het bovenste gedeelte van 
de kap wordt daarnaast gezien als grote winst. 

Ontwerp
J. NAP bouwkundige vormgeving

3 | Tweede plan

4 | Derde positief beoordeelde plan

1 | Bestaande situatie

2  | Eerste plan

Monument

Uitbreiding woning Meidoornstraat 17 Opheusden
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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 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 cultuurhisto-
rische karakteristieken van de wederop-
bouwperiode in uw gemeente.

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 één of meer 
kernen van de gemeente. Zo kunnen we ter 
plekke bekijken hoe het gemeentelijk kwa-
liteitsbeleid in de praktijk werkt. Daarnaast 
kunnen we tijdens een raadsvergadering 
ook een toelichting geven op het jaarver-
slag.

 − 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!

Kerk in Ochten
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