
Zevenaar
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Dit is een uitgave van het Gelders Genootschap ©

Wilt u meer weten?
Contactpersoon ir. W. Broer
Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit 
Telefoon 026 442 17 42
Email w.broer @geldersgenootschap.nl
Website www.geldersgenootschap.nl

 Jaarverslag 2018

Zevenaar
Jaarverslag 2018



Het afgelopen jaar heb ik kunnen bijdragen 
aan het mooi houden en mooier maken van 
Zevenaar. Plannen die het toekomstig aan-
zien van Zevenaar 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. 
Over 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 zelfs 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 
Zevenaar. Deze houding sluit goed aan bij de 
Omgevingswet die begin 2021 in werking zal 
treden. 

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. 

Terugblik

Ik wens u veel genoegen bij het lezen van dit 
jaarverslag en kom het graag eens toelichten 
tijdens een wandeling voor raadsleden.

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.

Wilma Broer

Wilma Broer
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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 

Liemers college Landeweer

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 Commissie Erfgoed / Monumentencom-
missie.
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Binnenkort wordt gestart met de bouw van 250 woningen en apparte-
menten rondom het BAT terrein (gemeentehuis te Zevenaar). Al heel 
vroeg in het proces werd gepraat over het ‘BAT gevoel’, en het belang 
om het industriële verleden van het gebied te versterken, waar moge-
lijk bij de nieuwbouw van woningen. 

Daarom was de commissie het volledig eens met de architect, om 
het masterplan (waarbij sprake van een oude visie als tuindorp) los te 
laten. Om te komen tot een overeenstemming voor de nieuwe insteek 
qua beeldwaarde, wordt het industrieel ‘BAT gevoel’ genoemd als een 
basiskwaliteit. Alles met betrekking tot de nieuwbouw zou rekening 
moeten houden met de basiskwaliteit, c.q. monumentaal industrieël 

erfgoed. Dit sluit aan op zowel het beleid vanuit cultuurhistorie als het 
welstandsbeleid (opgenomen in de welstandsnota). 

Ook tijdens het proces heeft de commissie geadviseerd. Naast wel-
standsaspecten betrof dat ook andere disciplines, zoals cultuurhisto-
rie en stedenbouw. 
De wegenstructuur als ‘L vormige haak’ en hoofdroute rondom Hal 
12 vormt een belangrijk deel van de openbare weg, als aansluiting 
naast Hal 12 en de nieuwe routing als aansluiting op de woningen. 
Het orthogonale blokkenpatroon voor de bebouwing sluit goed aan 
op deze basis. Ook wordt voor het architectuurbeeld zo veel mogelijk 
inspiratie gezocht in het industriële verleden. 

2 | Overzicht plangebied jaren ‘901 | Overzicht plangebied ‘BAT’ terrein (nieuwbouw rondom het gemeentehuis )

Herbestemming BAT-terrein 

BAT-gebied 
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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 Nota Ruimtelijke 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 adviseur 
ruimtelijke kwaliteit afgehandeld. Daarbij zijn 
ook twee burgerleden altijd aanwezig. 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 
tweewekelijks de gemeente en bespreekt 
dan in vooroverleg de plannen met initiatief-
nemers. Dit in aanwezigheid van de behande-
lend ambtenaar van de gemeente. Bij plannen 
met een monumentenaspect of in cultuur-
historisch waardevolle gebieden, schuift ook 
de adviseur cultuurhistorie van het Gelders 
Genootschap aan. 

Raadhuisplein Zevenaar
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Werkwijze

CRK ViA15
Het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) 
van ViA15 is een contractdocument dat als 
toetsingskader dient voor de ruimtelijke kwali-
teit van ViA15, met name de landschappelijke 
inpassing, inrichting en architectonische 
vormgeving. 
De inhoud van dit document bestaat daar-

mee uit meer dan alleen eisen aan ‘esthetiek’. 
Ruimtelijke kwaliteit is in dit document opge-
vat als de samenhang tussen gebruikswaar-
de, belevingswaarde en toekomstwaarde. 
Het Gelders Genootschap is vertegenwoor-
digd in deze commissie. De rayonarchitect 
heeft daarbij een mandaat vanuit de gemeen-
telijke commissie.

De vier tamboers. 
Kunstenaar: Ubbo Scheffer (Raadhuisplein Zevenaar)

In de aanbestedingsfase zal de CRK ViA15 er 
op toezien dat de aanbiedingen van de markt-
partijen voldoen aan de eisen voor ruimtelijke 
kwaliteit.

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.

Een oplossingsgericht en transparant advies-
proces dat ervoor zorgt dat mooie plannen 
worden gemaakt die Zevenaar verrijken.
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Als ik terugkijk op 2018 kan ik met plezier 
melden dat we een mooi jaar van plannen 
maken achter de rug hebben. Elke twee 
weken waren we als commissie Ruimte bij 
elkaar in het gemeentehuis van Zevenaar. Jan 
Ringenaldus en ondergetekende, als burger-
leden, waren daarbij aanwezig. Het is bijzon-
der om burgerlid van de gemeente Zevenaar 
te zijn. Met elkaar bespreken we uitvoerig de 
bouwplannen die langskomen. We hadden 
volle agenda’s met mooie bouwplannen. 
In 2018 was de totstandkoming van de 

‘outlet’ een steeds weer terugkerend agen-
dapunt. Het eindplaatje is inmiddels bekend. 
Binnen in de outlet zullen accenten komen 
van regionaal bekende gebouwen. Als 
commissie hebben we speciale aandacht 
gevraagd voor de afwerking van de achter-
zijde van de outletpanden. Door de aanleg 
van extra groenaanplant zal deze achterzijde 
er verzorgd uitzien. 
In een rap tempo zien we de plannen voor 
De Stede langskomen. Na de Tol en de Bem 
vormt de Stede een eigen aanzicht. Mooi is te 
zien dat bewoners van de Tol of de Bem door 
willen groeien naar een woning in de Stede. 
Zegt iets over de kwaliteit van wonen in Groot 
Holthuizen. 
De invalswegen van Zevenaar worden de 
komende tijd drastisch aangepast. Door 
de verlenging van de A15 en de gewijzigde 
afslag wordt de Arnhemseweg voor een 
behoorlijk deel op de schop genomen. De 
Hengelder wordt voorzien van een fietstun-
nel. In deze tunnel komt bestrating en water 
samen en door een bijzondere verlichting 
krijgt het water een speciaal accent. 
Voorafgaand aan de bijeenkomsten van onze 
commissie proberen we als burgerleden de 
bouwprojecten langs te gaan. Dit jaar hebben 

Persoonlijke terugblik

we in het voormalige Rijnwaarden veel rond-
gekeken. Het beeldkwaliteitplan van Rijn-
waarden is anders van opzet en zorgt soms 
voor andere inzichten. 
Meedenken en meebeslissen over de kwa-
liteit van bouwprojecten in onze gemeente 
is een bijzondere opdracht die ik met veel 
plezier doe! 
 

Willie den Hartog- van Beek 

Willie den Hartog 
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De Tolsingel Zevenaar 

Soms worden wij verrast met een bijzonder plan dat niet vanzelfspre-
kend zal passen binnen de uitgangspunten zoals geschreven in het 
welstandsbeleid. Zoals in dit plan, waarbij er geen sprake is van een 
‘zadel’ kap. 
Dit betekent niet dat het plan meteen wordt afgekeurd; in tegendeel. 
Wel wordt zorgvuldig overwogen of het plan alsnog goed past bin-
nen zijn omgeving. In dit geval ging het om een erg bijzonder ontwerp 
binnen een landschappelijke context. Het hele plan is op basis van 
een totaalvisie ontwikkeld in relatie tot het landschap. De discussie 
tussen de architect en adviseur ruimtelijke kwaliteit was voornamelijk 
collegiaal te noemen en ging over het spel van volumes, zichtlijnen en 
de relatie met het landschap.

Ontwerp
Palazzo architecten

“HET IS SAMEN WEER  
GELUKT OM HET PLAN  

TE VERBETEREN.”
Jan Ringenaldus (burgerlid)

1 | Visualisatie appartementencomplex

Appartementen
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Samenstelling

Commissie

In 2018 was de commissie als volgt 
samengesteld:
Voorzitter                               
G.C.M. van Elk
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
ir. W. Broer
Stedenbouwkundige
ir. P. Koelewijn
Landschapsarchitect
 ir. J. Nakken
Adviseur cultuurhistorie
W. Weijkamp MA
Burgerleden
W. den Hartog / J. Ringenaldus
Ambtelijke ondersteuning
O. Peters

Sinds 1 januari 2019 is een nieuwe 
commissie benoemd:
Voorzitter
H. Vreeswijk
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
ir. W. Broer
Stedenbouwkundige
ing. P. Staats
Architect
ir. J.B. van der Meer
Adviseur cultuurhistorie
W. Weijkamp MA

Vlnr | Willie den Hartog, Jan Ringenaldus, Wilma Broer (kleine commissie) 

Adviseur duurzaamheid
A. Sjauw En Wa-Windhorst MSc
Burgerleden
W. den Hartog / J. Ringenaldus
Ambtelijke ondersteuning
O. Peters

Samenstelling Monumenten-
commissie Duiven-Zevenaar: 
Voorzitter 
M.C. Pieterse 
Deskundige monumenten en  

architectuur 
W. Weijkamp MA
Deskundige restauratiearchitectuur 
G. Bouwhuis 
Deskundige cultuurhistorie namens 
de CVZ (Cultuurhistorische Vereniging 
Zevenaar) 
P. van Olden
Deskundige archeologie 
J. Habraken
Deskundige landschapsarchitectuur 
S. Schuit
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2018

In cijfers

 − Onder mandaat van de adviseur ruimte-
lijke kwaliteit zijn 336 plannen behandeld, 
deels in aanwezigheid van de aanvrager of 
ontwerper. 

 − Van deze plannen werd 80% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

 − Voor 20% was een wijziging nodig. 

 − Voor 14 plannen brachten wij een gecom-
bineerd welstands- en monumentenad-
vies uit.

Straatbeeld nieuwbouwwijk De Bem

“MOOI IS TE ZIEN 
DAT DE BEWONERS 

VAN DE TOL OF  
DE BEM DOOR  

WILLEN GROEIEN 
NAAR EEN WONING 

IN DE STEDE.”
Willie den Hartog (burgerlid)
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Afgelopen jaar is veelal geadviseerd over de nieuwste wijk van Groot 
Holthuizen in Zevenaar. In ‘De Stede’ fase 4 zijn door Steenenbrug 
Ontwikkeling BV (een samenwerking tussen BEMOG & Le Clercq) 
40 royale onder architectuur ontworpen koopwoningen ontwikkeld. 
Het plan kenmerkt zich door de landelijke sfeer, luxe architectuur, 
grote woonoppervlakken en ruime kavels. Het plan bestaat uit 15 
driekappers, 8 tweekappers, 10 half vrijstaande villa’s en 7 exclusieve 
vrijstaande villa’s.
In het proces is op verschillende momenten met welstand en steden-
bouw afgestemd, wat prima verliep. Er is met name veel aandacht 
besteed aan het zoeken naar balans tussen variatie en samenhang. 

Ontwerp
Beltman architecten

2 | Straatbeeld deelgebied De Stede1 | Overzicht plangebied

Thema

De Stede 
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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.

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 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!

Kostschoollaan Zevenaar
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