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In de advisering voor de 
gemeente Brummen is het 
afgelopen jaar een verandering 
gekomen, door de wissel 
van de vaste adviseur voor 
de gemeente. Ook is in 2018 
een nieuwe commissie 
georganiseerd. De continuïteit 
van de advisering is van groot 
belang in deze fraaie gemeente 

met veel ruimtelijke kwaliteit 
door de ligging tussen de 
Veluwe, de landgoederen en 
de IJssel. Wij leveren graag een 
bijdrage aan het koesteren van 
deze kwaliteit voor nu en in de 
toekomst.

In de werkwijze willen we de 
komende jaren graag meer in 
beeld komen, waarbij vooral de 
dialoog met aanvragers, burgers 
en raadsleden op de kaart 
zal komen te staan. Kwaliteit 
ontstaat ook door regels maar 
juist door het gesprek daarover 
aan te gaan.

Dit heeft direct te maken met 
de Omgevingswet, waarbij 
niet de plannen maar juist de 
initiatieven centraal staan.
Dit jaarverslag geeft een 

Voorwoord

beeld van het afgelopen jaar, 
de veranderingen, de cijfers 
en enkele voorbeelden van 
opvallende plannen. 

Kerktoren Wederopbouw

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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De nieuwbouw van een woning op een hoekkavel aan de Engelen-
burgerlaan te Brummen. De woning is uitgevoerd in een hoogwaardig 
architectuurbeeld, passend in de omgeving met cultuurhistorie en 
monumentale villa’s. Positief daarbij is de ruime groene tuin eromheen. 
In de advisering is gevraagd naar aandacht voor een streekeigen 
beplanting en aankleding van het erf. 

1 | De entree van woning en bijgebouw 2 | De woning aan de tuinzijde

Particuliere woningbouw

Klassiek en modern
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Begin november ben ik begonnen met 
de advisering in Brummen, als vervanger 
voor Wilma Broer, die de afgelopen jaren 
heeft geadviseerd in deze mooie landelijke 
gemeente tussen IJssel en Veluwe.

Een van de opvallende zaken in deze twee 
maanden was allereerst het bezoek aan het 
monument Reuvensweerd, een bijzonder 
pand dat na jaren van stilstand een nieuwe 
ontwikkeling krijgt op initiatief van de nieuwe 
eigenaar. Op een koude novemberdag is 

in samenwerking met de commissie Cul-
tuurhistorie met de architect en de externe 
adviseur van de opdrachtgever het steiger-
werk rondom het gebouw beklommen, om 
zo de kenmerkende onderdelen maar ook 
de versleten delen goed te kunnen bekijken. 
Het interieur kon vanwege de aanwezigheid 
van asbest (nog) niet betreden worden. Naar 
aanleiding van dit bezoek is geconstateerd 
dat dit belangrijke gebouw een nieuw leven 
kan krijgen en de eigen allure terug kan krij-
gen.

Aan het eind van het jaar is ook het zonne-
veld Elzenbosweg op de agenda gezet, een 
van de twee te realiseren experimenten voor 
duurzame energie in de gemeente Brum-
men. Gezien de importantie van dit plan in 
relatie tot de duurzaamheidsambitie van de 
gemeente, is het plan besproken in de CRK, 
waarbij allereerst het gebied is bezocht om 
een goede indruk te krijgen van de mogelijk-
heden. Daarbij is door de initiatiefnemers een 
uitgebreide toelichting gegeven op het plan 
in relatie tot de omgeving. De commissie kon 
zich grotendeels vinden in het plan. Opmer-
kingen hadden vooral te maken met de relatie 
tot de omgeving, zoals een doorzichtspunt 

Terugblik op het afgelopen jaar

over het veld vanuit het aan te leggen klom-
penpad, een afwisselende struikaanplant en 
de lage en uit elkaar staande zonnepanelen 
met eronder de mogelijkheid tot plantengroei 
met biodiversiteit. 

Ik merk dat het in Brummen een goed gebruik 
is om te overleggen met alle betrokken par-
tijen die een rol hebben bij de plannen, zowel 
vanuit de gemeente als de externe partijen.

Lucas Reijmer

Reuvensweerd in vervallen staat
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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’ wor-
den 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 
adviescommissie. Dit is dan feitelijk de 
opvolger van de bestaande CRK in samen-
hang met de Commissie Cultuurhistorie.
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Vrijstaande woning

Dit plan ligt aan de Hammelerweg, net buiten de bebouwde kom van 
Brummen, op het voormalige Vinkenweideterrein. Het gaat om een 
vrijstaande woning in een eigentijds strak ontwerp. Kenmerkend hier-
bij is de omgedraaide situering, waarin niet de weg maar het achterlig-
gende landschap de hoofdrol vormt. Daartoe is het bijgebouw vóór de 
woning is geplaatst en is de woonruimte daarmee volledig gericht op 
het landgoed. 

Deze opzet betekent ook een precedent voor de overige kavels in 
deze fraaie omgeving. De andere plannen worden met belangstelling 
tegemoet gezien, maar vooralsnog zijn deze niet ingediend.

2 | Een beeld zoals het gebouw zich presenteert naar de bezoeker1 | De situering tussen weg en landgoed

Particuliere woningbouw
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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 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 commis-
sie.

Advisering over beleid
Naast advisering over plannen wordt de com-
missie bij gelegenheid door de gemeente 
gevraagd om te adviseren over beleidsmatige 
en RO-kwesties. 
Ook duurzaamheid is een thema waarover 

de gemeente advies aan de commissie heeft 
gevraagd, zoals bij de twee zonnevelden in 
Brummen en in Hall.

Kwaliteitsgesprek
De adviseur ruimtelijke kwaliteit bezoekt 
2-wekelijks de gemeente en bespreekt dan in 
vooroverleg de plannen met initiatiefnemers. 
Dit in aanwezigheid van Willy Booiman, de 
behandelende ambtenaar van de gemeente 
Brummen. Het grootste deel van de plannen 
wordt onder mandaat van de commissie door 
de adviseur ruimtelijke kwaliteit afgehandeld. 
Bij plannen met een monumentenaspect of 

Een waardevol doorzicht
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Werkwijze

in cultuurhistorisch waardevolle gebieden, 
schuiven ook de adviseur cultuurhistorie van 
het Gelders Genootschap en de monumen-
tendeskundigen Quirijn van Swinderen en 
Willem Hagens aan. Alleen grootschalige 
of complexe plannen schuiven door naar de 
‘grote’ commissie die op afroep multidiscipli-
nair is samengesteld: architectuur, landschap, 
cultuurhistorie, stedenbouw en duurzaam-
heid.

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 Brummen verrijken.

Brummen is een dorp met bebouwing en groen op hetzelfde niveau
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Samenstelling

CRK

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

Op 1 oktober eindigde de zittingstermijn voor 
Wilma Broer (adviseur ruimtelijke kwaliteit), 
Sjef van Elk (voorzitter), Peter Koelewijn 
(architect) en Jan Nakken (stedenbouw-
kundige).

Vanaf 1 oktober was de samenstelling  
als volgt:

Voorzitter
Bert Statema
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
Lucas Reijmer
Architect
Peter van Aarsen
Landschapsadviseur
Sandra Schuit
Adviseur duurzaamheid
Mireille Langendijk
Adviseur cultuurhistorie
Simon van den Bergh
Monumentendeskundigen
Quirijn van Swinderen
Willem Hagens
Ambtelijke ondersteuning
Willy Booiman
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2018

In cijfers

 − Onder mandaat van de adviseur ruimte-
lijke kwaliteit zijn 101 plannen behandeld, 
deels in aanwezigheid van de aanvrager  
of ontwerper. 

 − Van deze plannen werd er 82 ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

 − Voor 19 plannen was een wijziging nodig. 
 − Voor 3 plannen brachten wij een gecombi-
neerd welstands- en monumentenadvies 
uit.

Gemeentehuis Brummen

“SAMEN MET DE AANVRA-
GERS PROBEREN WE IN 
EEN VRIENDELIJKE OM-

GEVING TOT EEN POSITIEF 
RESULTAAT TE KOMEN. 
DE RAYONARCHITECT 

SPEELT HIERIN MET ZIJN 
DOORTASTENDHEID EN 

SCHERPE BLIK EEN  
BELANGRIJKE ROL.  

DE GEMEENTE BRUMMEN 
IS ZEER POSITIEF OVER  

DEZE SAMENWERKING.’’ 
WILLY BOOIMAN
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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 bezig met de voorberei-
ding 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 (zonnevelden, 
windmolens, op daken etc.) Het is voor alle 
betrokken 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 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!

De IJssel vormt een belangrijke grens van de gemeente met haar eigen ruimtelijke kwaliteit
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