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Mooi werk. Nummer 99. 
Een jaarverslag gaat over de activiteiten van het jaar dat 
voorbij is. In de afgelopen 365 dagen was onze vereniging, 
het Gelders Genootschap, bezig bij te dragen aan wat wij 
ruimtelijke kwaliteit noemen. 

Alle dagen van het jaar? 
Hebben de medewerkers van het Genootschap dan geen 
vrije dagen, vakantie of recht op een vrij weekend? Zeker wel. 
Maar mijn ervaring is, dat onze mensen bij wijze van spreken 
‘dag en nacht’ bezig zijn met waar het Genootschap voor staat 
en gaat. Onze professionals opereren niet alleen vanuit hun 
specifieke deskundigheid, ervaring, zakelijkheid en onafhan-
kelijkheid, maar ook met grote persoonlijke betrokkenheid 
en passie voor het doel van het Gelders Genootschap. Die 
betrokkenheid bestaat ook buiten kantooruren!

Doelstelling
De doelstelling van onze vereniging is nog steeds onvermin-
derd van kracht en is in de bewoordingen van 1919 geë-
volueerd als een parool dat na bijna 100 jaar nog steeds in 
onze tijd welluidend klinkt: ‘bevordering en instandhouding 
van schoonheid van stad en land.’ En dit doel is nog steeds 
actueel en onverminderd hard nodig.

Voor wie?
Het Genootschap is van en voor de Gelderse en de 
Noord-Limburgse lid-gemeenten. In al deze gemeenten zijn 
zaken aan de orde waarin ‘wij’ een nuttige rol kunnen spe-
len. Dat is ook in het afgelopen jaar weer gebleken. Over 
de activiteiten van het Genootschap - en dus vooral van de 
medewerkers - doen wij op de volgende pagina’s verslag. 
Als ik het lees, voel ik trots en word ik opnieuw gemotiveerd 
om het resultaat van onze inspanningen te delen met zoveel 
mogelijk mensen die geïnteresseerd zijn in een mooie, vei-
lige, gezonde en duurzame leefomgeving. Dit jaarverslag is 
bestemd voor een ieder die zich hierin herkent.

Ruimtelijke kwaliteit
Aan de publieke ruimte kwaliteit toevoegen, het erfgoed 
koesteren en ontwikkelen en de transitie naar een duurza-
me samenleving zo vormgeven dat de ruimtelijke kwaliteit 
behouden blijft, of nog liever, tegelijkertijd toeneemt. Mooi 
werk! Daaraan is ook in het verslagjaar 2018 met grote inzet 
gewerkt en ik voorspel dat ook in 2019, als wij het honderd 
jarig bestaan vieren, dit aan de orde van de dag zal zijn. En 
nog vele jaren daarna. Ook over die jaren zullen wij weer een 
jaarverslag schrijven. Net als dit jaar. Dit is jaarverslag nummer 
99. Ik nodig u van harte uit om er kennis van te nemen.

Voorzitter Gelders Genootschap,
Hans Esmeijer
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1.1.  Werken aan de speerpunten van 
het Beleidsplan 2018 – 2021

2018 was een extreem jaar. Niet zozeer voor het Gelders 
Genootschap, maar wel voor het weer en het klimaat. De 
droogte- en warmterecords zijn verbroken en in het begin 
van het jaar kantelden vele vrachtwagens op de snelweg 
door de hevige storm. Duidelijker kan het niet zijn: er zijn 
grote transitieopgaven voor het gebruik en de inrichting van 
stad en land. 
2018 was ook een jaar waarin alle gemeenten aan de slag 
waren met de Omgevingswet. Nieuwe instrumenten, nieuwe 
rollen, nieuwe werkwijzen en zelfs nieuwe attitudes worden 
verkend en ontwikkeld. 
Eens in de 5 jaar herijkt het Gelders Genootschap het beleid 
voor de komende jaren. Een goede gewoonte, want het Gel-
ders Genootschap loopt - ook op 99 jarige leeftijd - het 
liefst vooruit op de ontwikkelingen. In 2018 is het beleids-
plan “Kwaliteit Verbinden” door het bestuur vastgesteld en 
gepresenteerd aan de leden tijdens de ALV in Winterswijk. 
Het Gelders Genootschap is 100 jaar geleden opgericht 
met als missie “het instandhouden en bevorderen van de 
schoonheid van stad en land”. Streven naar schoonheid is 
altijd relevant, actueel en de moeite waard. En schoonheid 
is ook in deze veranderende tijd een blijvende kernwaar-
de. Net als ‘maatschappelijk betrokken’, ‘onafhankelijk’ en 
‘deskundig’. Meer dan ooit is het van belang om de schijn-
baar zachte waarden als ‘erfgoed’ en ‘ruimtelijke kwaliteit’ 
een stem en rol te geven in de zoektocht naar een nieuwe 
kwaliteitsbenadering.
Voor de komende jaren hebben we 4 speerpunten benoemd. 
Deze speerpunten worden als programma’s opgepakt. 

‘Borgen van omgevingskwaliteit onder de Omgevingswet’ 
De Omgevingswet gaat in 2021 van kracht en brengt nieuwe 
werkwijzen en nieuwe instrumenten met zich mee. Het Gel-
ders Genootschap ondersteunt gemeenten bij het inrichten 
van integraal kwaliteitsbeleid, het formuleren van kernkwali-
teiten en het inrichten van nieuwe werk- en adviesprocessen 
in de geest van de Omgevingswet.

‘Kwalitatieve energietransitie’
De overschakeling naar duurzame energie zal ons cultuur-
landschap veranderen en aanpassingen vragen aan gebou-
wen. Het Gelders Genootschap zet zich in om deze aanpas-
singen te doen en te verbinden met kwaliteit.

‘Toekomstbestendig landschap’ 
Er is groeiende bezorgdheid over de aantasting van het 
landschap door veranderingen in de agrarische sector (o.a. 
vrijkomende bebouwing, krimp) en het vinden van ruimte voor 
energietransitie. Het Gelders Genootschap ontwikkelt tools 
om de kernkwaliteiten van het landschap te beschermen, te 
ontwikkelen en te verbeteren. Zowel beleidsmatig als aan 
de keukentafel.

‘Maatschappelijk verankeren van erfgoed’
Erfgoed, of dat nu beschermd is of niet, levert een belangrijke 
bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving en vertegenwoor-
digt daarmee maatschappelijke waarde. Erfgoed inspireert, 
geeft richting, verbindt en is een drager van regionale identi-
teit. Het koesteren en ontwikkelen van deze waarde gebeurt 
in samenspraak met alle betrokken. Het Gelders Genoot-
schap wil hierin een leidende rol: het project ‘Een nieuwe 
tijd’ is een goed voorbeeld (zie paragraaf 4.2).

Het gaat goed met het Gelders Genootschap, maar de toe-
komst is spannend. Er liggen vele uitdagingen op ons te 
wachten en er moet veel bedacht en uitgevonden worden. 
De komende twee jaar zijn voor het Gelders genootschap 
een heel belangrijke tijd van verandering en ontwikkeling.

1.2.  Toename advisering en 
begeleiding

De groei van de economie en de bouwproductie zette in het 
afgelopen verslagjaar door. De inkomsten stegen daardoor 
met ruim 14 % in 2018. Het aantal adviesaanvragen nam 
toe alsook nieuwe vragen om ondersteuning/begeleiding 
en extra werkzaamheden in het kader van projecten. Het 
aantal 1e adviesaanvragen, inclusief vooroverleg en her-
halingen, steeg met ca. 4,5% t.o.v. 2017. Vooroverleg is in 
de gemeentelijke adviespraktijk niet meer weg te denken. 
Meer (vooroverleg)plannen werden geagendeerd in com-
missievergaderingen. In het 2-wekelijks planoverleg met 
Rijk, Provincie Gelderland en gemeenten werden meer 
monumentale onderwerpen geagendeerd en van advies 
voorzien.
Een fikse groei was ook te bespeuren in de vraag naar 
cultuurhistorische advisering, begeleiding en detachering. 
Met name op het gebied van (restauratie)begeleiding wis-
ten gemeenten het Gelders Genootschap meer te vinden. 
Detachering van cultuurhistorische en landschappelijke 
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expertise vond plaats in de gemeenten Barneveld, Ede, 
Nijkerk, Oldebroek en de Omgevingsdienst ODRA.
Opvallend groot was de toename van de vraag naar dyna-
mische waardenstellingen met focus op duurzaamheid in 
de Achterhoek.
Het aandeel inkomsten uit projecten steeg met 19%. Ook 
buiten het reguliere adviesgebied heeft Gelders Genoot-
schap haar werkzaamheden uitgebreid. Voor de provincie 
Limburg is het project landgoederenensembles in Zuid-Lim-
burg uitgevoerd.
Om aan de toenemende adviesvraag vanuit gemeenten en 
andere instanties structureel te kunnen voldoen en om het 
vertrek van twee medewerkers te kunnen opvangen zijn nieu-
we medewerkers en een trainee in dienst getreden.

1.3. ISO-kwaliteitsmanagement
Het Gelders Genootschap is een ISO-gecertificeerde 
organisatie. Dit volgens de ISO-norm 9001-2015. Dat 
betekent dat er intern en met gemeenten afspraken gelden 
over kwaliteitsmanagement. Met het doel om voortdurend 
te monitoren, te meten en te leren zodat de dienstverlening 
voortdurend verbetert. Jaarlijks voert bureau KIWA een audit 
uit om te zien of we handelen conform de ISO-normen. Deze 
zijn weliswaar abstract, maar zijn vertaald in voor onze orga-
nisatie werkbare en efficiënte processen voor de dagelijkse 
praktijk van advisering en projectuitvoering. Managen van 
kwaliteit gaat over risicobeheersing, over inzicht in behoeften 
van klanten (context-analyse en klanttevredenheid) en over 
sturing op kwaliteit van de dienstverlening. Tevens zijn dit 
principes die ook ten grondslag liggen aan de koers van het 
Gelders Genootschap, vastgelegd in ‘Wendbaar Werken’ 
en in het Beleidsplan 2018-2021. ISO is daarmee geen doel 
op zich, maar vooral een nuttig instrument om de organisatie 
scherp te houden op de klantvraag en op de kwaliteit van de 
dienstverlening.

1.4. Bijeenkomsten
Lunchbijeenkomsten met bestuurders
Het Gelders Genootschap heeft in 2018 enkele lunchbij-
eenkomsten georganiseerd, waarbij in totaal 25 wethouders 
aanwezig waren. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen 
een goed moment om terug te blikken, maar vooral ook om 
vooruit te kijken. Hoe pakken gemeenten vraagstukken rond-
om omgevingskwaliteit op? Hoe kunnen wij gemeenten daar-
bij helpen?

Actuele ontwikkelingen
De dynamiek rondom omgevingskwaliteit kun je met éen term 
schetsen: transitie. En dat op vele terreinen: participatie, 
duurzame energie, herbestemming, herinrichting landschap, 
herijking cultuurhistorie. De nieuwe Omgevingswet en de 
daarmee gepaard gaande cultuurverandering is een spre-
kend voorbeeld. Gemeenten voeren regie op hoofdlijnen en 
de samenleving draagt zorg voor de uitvoering. Daarmee 
staan initiatieven voorop en niet de regels. Kern is dat een 
dergelijk initiatief bijdraagt aan omgevingskwaliteit. Voor het 
Gelders Genootschap wordt het speelveld complexer: meer 
belangen afwegen, meer participatie, globale regels.

Aandachtspunten 
De Omgevingswet stelt gemeenten voor dilemma’s: enerzijds 
zoveel mogelijk ruimte bieden, anderzijds kaders stellen of 
regie voeren. Belangrijk is dan dat gemeenten kernkwalitei-
ten vastleggen. Participatie is te vaak een ideaalplaatje en 
doel op zichzelf. Bovendien zijn keuzes lastig, zeker als het 
gaat om gebiedskwaliteiten. Dan blijkt een regisseursrol door 
de gemeente onmisbaar. Duurzaamheid is prominent in alle 
gemeenten, maar botst vaak met ambities voor omgevings-
kwaliteit. Zie bijvoorbeeld discussies rondom windmolens 
of zonnevelden.

Positie Gelders Genootschap
Actuele vraagstukken bij gemeenten en opgaven voor het 
Gelders Genootschap sluiten prima op elkaar aan. Gemeen-
ten waarderen onze rol als onafhankelijk en deskundig advi-
seur, zeker als onder de Omgevingswet regels globaler wor-
den en afwegingen complexer. Het is dan zaak om ons eigen 
inhoudelijke verhaal te blijven uitdragen.

Lunchbijeenkomst

Bijeenkomst CRK-leden bij Gelders Genootschap
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Excursie Commissies Ruimtelijke Kwaliteit
Eind oktober organiseerde Gelders Genootschap een excur-
sie naar Den Bosch voor leden van Commissies Ruimtelijke 
Kwaliteit. Aanleiding was de gewijzigde samenstelling van 
de commissies per 1 oktober. Een goed moment om een 
‘oude traditie’ weer op te pakken, om samen met commis-
sieleden ter plekke interessante ontwikkelingen te bekijken 
op het gebied van architectuur, cultuurhistorie, landschap, 
transformatie en duurzaamheid. 

Transformatie en innovatie 
De dag startte met een inspirerend bezoek aan architec-
tenbureau De Twee Snoeken, bekend van hun integrale 
aanpak en fraaie overheidsgebouwen, ook in Gelderland. 
Vervolgens was er aandacht voor recente inbreidingen in 
de historische binnenstad van Den Bosch en de transfor-
matie van de Spoorzone aan de noordkant van het station. 
Onder andere werd het Paleiskwartier en het Infocentrum 
bezocht. Wat begin jaren ’90 vooral een rafelrand was, bleek 
inmiddels omgevormd tot een aantrekkelijk woon- en ver-
blijfsgebied. De excursie werd afgesloten met een bezoek 
aan de herbestemde Petruskerk in Vught en een maaltijd in 
de Verkadefabriek. Bij die gelegenheid was er aandacht voor 
vertrekkende commissieleden in verband met het einde van 
hun zittingstermijn.

Commissieleden op excursie in Den Bosch

Paleiskwartier Den Bosch
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Gelders Genootschap telde in 2018 53 ledengemeen-
ten in Gelderland, 3 in Limburg en de gemeente Oss. 
Namens de vereniging voert het bureau van het Gel-
ders Genootschap de dagelijkse werkzaamheden uit.
Vanaf de start in 1919 is de verenigingsgedachte altijd 
een katalysator geweest voor het gemeenschappelijk 
streven naar omgevingskwaliteit. Gemeenten onder-
schrijven als lid van de vereniging hetzelfde doel: het 
instandhouden en bevorderen van de schoonheid van 
stad en land. Bij deze ideële doelstelling past ook een 
non-profit opzet.

2.1. Bestuur 
Het Bestuur kwam in het verslagjaar vijf keer bijeen. Daar-
bij zijn ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde 
gekomen: convenant Erfgoed Alliantie, beleggingsstatuut, 
gevolgen gemeenteraadsverkiezingen, Beleidsplan ’18-’21, 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wis-
seling commissies en Gelders Genootschap 100 jaar.

Samenstelling Bestuur per 1 januari 2018
 – de heer J.J.W. Esmeijer, voorzitter, oud-gedeputeerde 

Cultuur Provincie Gelderland
 – de heer A.A.J. Baars, burgemeester Ermelo
 – de heer drs. C.F. van Eert, penningmeester, 

burgemeester Beuningen
 – de heer H.J.G. Gommers, wethouder Winterswijk
 – de heer drs. A.J. van Hout, burgemeester Westervoort
 – de heer P.J.J. Lucassen, wethouder Gennep
 – de heer N.T. Stukker, wethouder Apeldoorn

De heren Gommers en Stukker zijn afgetreden wegens beëin-
diging van hun functie als wethouder. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering zijn de heer de Boer als burgemeester 
in Buren en de heer Joon als wethouder in Apeldoorn met 
algemene instemming tot bestuurslid benoemd. 

Samenstelling Bestuur per 31 december 2018
 – de heer J.J.W. Esmeijer, voorzitter, oud-gedeputeerde 

Cultuur Provincie Gelderland
 – de heer A.A.J. Baars, burgemeester Ermelo
 – de heer J. de Boer Msc., burgemeester Buren
 – de heer drs. C.F. van Eert, penningmeester, 

burgemeester Rheden
 – de heer drs. A.J. van Hout, burgemeester Westervoort
 – de heer J. Joon, wethouder Apeldoorn
 – de heer drs. P.J.J. Lucassen, wethouder Gennep

2.2. Medewerkers en Organisatie

Mutaties samenstelling
In het verslagjaar is afscheid genomen van de bevlogen 
adviseur ruimtelijke kwaliteit Leo van Grondelle i.v.m. zijn 
pensionering. Onder aanwezigheid van veel medewerkers 
van zijn adviesgemeenten kreeg Leo een kwartetspel aan-
geboden met persoonlijke herinneringen van collega’s en 
vertegenwoordigers van gemeenten. 
Adviseur Engeli Kummeling heeft de organisatie verlaten 
voor een nieuwe werkkring. 

Om het personeelsverloop op te vangen en structureel 
te kunnen voorzien in de toenemende adviesvraag vanuit 
gemeenten en andere instanties, zijn drie nieuwe mede-
werkers in dienst getreden: Mirjam Steins en Nicolette 
Huijbrechtse als adviseur ruimtelijke kwaliteit, Annelies 
Scholtz als adviseur erfgoed. Met de komst van een trainee 
en een jonge historica, gespecialiseerd in de 20e eeuw, 
agrarische en regionale geschiedenis is het bureau weer 
op volle sterkte.

Ondernemingsraad
In het najaar van 2018 vond de driejaarlijkse OR-verkiezing 
plaats. Voorzitter Christel Steentjes trad terug en Elyze Storms 
werd als nieuw lid gekozen. Sinds 31 oktober bestaat de OR 
uit Jeroen Westerman (voorzitter), Elyze Storms en Hans Pie-
tersma (gezamenlijk secretaris).
De Ondernemingsraad vergaderde in 2018 vijfmaal met de 
directie. Belangrijke onderwerpen waren de implementatie 
van ‘Wendbaar Werken’ en de beoordelingssystematiek. De 
OR heeft ook een personeelsbijeenkomst georganiseerd over 
genoemde onderwerpen en de CAO. Naar aanleiding van de 
bijeenkomst heeft de OR een advies uitgebracht. 

Bij het Gelders Genootschap werkten in 2018 de 
volgende medewerkers:

 – Dr. S.M. (Simon) van den Bergh hoofd bedrijfsvoering - 
geograaf/historicus - specialist erfgoed en participatie

 – Ir. M.A. (Martin) van Bleek restauratie architect - 
adviseur erfgoed

 – Drs. M.J.S. (Maurice) Bogie bestuurskundige – 
beleidsadviseur ruimtelijke kwaliteit

 – Ir. J. (Janos) Boros, architect - adviseur ruimtelijke 
kwaliteit - hoofd kwaliteit en innovatie

 – E.M. (Eva) ter Braak MA, projectleider herbestemming 
en transformatie

 – Ir. W. (Wilma) Broer, architect - adviseur ruimtelijke 
kwaliteit

 – Drs. R.J.A. (Roger) Crols, architectuurhistoricus - 
adviseur erfgoed - specialist wederopbouw

 – D.M. (Marlieke) Damstra MA, architectuurhistoricus - 
adviseur erfgoed 

 – Drs. G.J.M. (Gerard) Derks, planoloog/historisch 
geograaf - adviseur erfgoed en ruimtelijke kwaliteit

 – F. (Frits) van Dijk, administratief medewerker/
huismeester

 – Ir. J.L. (Leo) van Grondelle, architect - adviseur 
ruimtelijke kwaliteit (tot 1 november)

 – T.S. (Tim) Habets BSc, trainee (vanaf 12 maart)
 – N. (Nicolette) Huibrechtse Arch. AvB, architect – 

adviseur ruimtelijke kwaliteit (vanaf 1 augustus)
 – Ing. A.H. (Maricke) Hiddink M. Arch., architect - adviseur 

ruimtelijke kwaliteit
 – Ir. G.J. (Geert Jan) Jonkhout, architect - adviseur 

ruimtelijke kwaliteit - stadsbouwmeester
 – Ir. A.G.S.M. (Aditi) Kho, landschapsarchitect - adviseur 

ruimtelijke kwaliteit 
 – Ir. R.C.E. (Renée) Koning, directeur 
 – Ir. E. (Engeli) Kummeling, stedenbouwkundige 

-adviseur ruimtelijke kwaliteit (tot 18 september)



11
Algem

een jaarverslag 2018

 – H.J. (Henk) Mulder, boekhouder
 – Ing. B.T.(Boukje) Overbeek, bouwhistoricus -adviseur 

erfgoed
 – J.N. (Hans) Pietersma Arch. AvB, architect - adviseur 

ruimtelijke kwaliteit - stadsbouwmeester
 – Ir. L.P.M. (Lucas) Reijmer, architect - adviseur ruimtelijke 

kwaliteit - dorpsbouwmeester
 – Ir. M.Y. (Madelinde) Roelofs, architect - adviseur 

ruimtelijke kwaliteit
 – E. (Ellie) van Schaik, medewerker financiële 

administratie 
 – Drs. J.E. (Annelies) Scholtz – Vreeken, adviseur erfgoed 

(vanaf 1 juni)
 – Ing. C.M.H. (Christel) Steentjes, ervenconsulent - 

adviseur landschap en ruimtelijke kwaliteit
 – Ir. M. (Mirjam) Steins - van den Berg, architect – 

adviseur ruimtelijke kwaliteit (vanaf 1 mei)
 – Dr. E.A.C. (Elyze) Storms, historisch geograaf - adviseur 

erfgoed - specialist historische buitenplaatsen
 – Ir. J. (Jan) Wabeke, stedenbouwkundige - adviseur 

ruimtelijke kwaliteit en landschap - specialist 
infrastructuur

 – W. (Werner) Weijkamp MA, architectuur- en 
bouwhistoricus - adviseur erfgoed

 – Drs. J. (Jeroen) Westerman, adviseur erfgoed - 
Coördinator Samenwerkingsverband Cultuurhistorie 
Gelderland

 – K.W.T. (Karin) van Zandvoort, bureaumanager

2.4. Algemene Ledenvergadering
Op vrijdag 8 juni jl. vond de jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering en Kennisdag plaats in Winterswijk. Directeur 
Renée Koning gaf een toelichting op het nieuwe Beleidsplan 
2018-2021 ‘Kwaliteit Verbinden’. 
Het thema van de Kennisdag was ‘Landschap met andere 
ogen’. Een aantal gastsprekers ging daar vanuit hun spe-
cialisatie op in. Agnes van den Bergh, omgevingspsycho-
loog en hoogleraar natuurbeleving aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, gaf een lezing over het helend effect van groen 
in de directe omgeving. Robert Lautenbach, projectleider 
bij de gemeente Winterswijk, vertelde over ervaringen met 
Herverkaveling in de stedelijke omgeving. Door gezamenlijk 
kijken en koppelen van vraagstukken en projecten heeft 
Winterswijk van krimp een kans gemaakt met een stuk kwa-
liteitsverbetering. Judith Kadee, directeur van museum Villa 
Mondriaan in Winterswijk, liet zien hoe de schilderstijl van 
Mondriaan, die in zijn jeugd het landschap in Winterswijk 
schilderde, steeds abstracter werd. In een stijl die we nu 
vooral van hem kennen.
De excursies in het middagdeel boden deelnemers gele-
genheid kennis te nemen van het erfgoed van Mondriaan, 
de herbestemming van de Scholtengoederen, de stedelijke 
herverkaveling van Winterswijk en van nieuwe invalshoeken 
voor het buitengebied van Winterswijk. Het themanummer 
van Beeldspraak was eveneens gewijd aan dit onderwerp.

Vereniging en Bureau

Aalten
Apeldoorn
Arnhem 
Barneveld
Bergen
Berg en Dal
Berkelland
Beuningen
Bronckhorst
Brummen
Buren
Culemborg
Doesburg
Doetinchem
Druten
Duiven
Ede
Elburg
Epe
Ermelo
Gennep
Geldermalsen
Harderwijk
Hattem
Heerde
Heumen
Lingewaal
Lingewaard
Lochem 

Maasdriel
Montferland
Mook en Middelaar
Neder-Betuwe
Neerijnen
Nijkerk
Nijmegen
Nunspeet
Oldebroek
Oost Gelre
Oss
Oude IJsselstreek
Overbetuwe
Putten
Renkum
Rheden
Rozendaal
Scherpenzeel
Tiel
Voorst
Wageningen
West Maas en Waal
Westervoort
Wijchen
Winterswijk
Zaltbommel
Zevenaar
Zutphen

2.3. Ledengemeenten

Getekend verslag ALV Winterswijk
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Campus RU Groningen

Landgoed Oranjewoud

2.5. ‘Een noordelijke rondreis’
Op 29 en 30 november vond de tweejaarlijkse studiereis van 
bestuur en medewerkers plaats. Een goede gewoonte om 
inspirerende plekken te bezoeken en om elkaar (nog) beter 
te leren kennen.
Gebleken is dat het hoge noorden over onverwachte en uit-
eenlopende kwaliteiten beschikt, variërend van het Zernike 
Campus en het Ebbingekwartier in Groningen, landgoed 
Oranjewoud met Museum Belvédère en het park Oranjestein. 
Het thans in oude glorie herstelde dorp Nagele, bood meni-
geen nieuwe inzichten in dit icoon van het Nieuwe Bouwen. 
Het afwisselend reisprogramma, de interessante locaties 
en ontwikkelingen alsook de culinaire omlijsting boden een 
verassende en verrijkende ervaring.
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3.1. Ondersteuning Gemeenten
Medio 2018 is het wetsvoorstel voor de Invoeringswet 
Omgevingswet ingediend. Aan de internetconsultatie 
heeft het Gelders Genootschap via de Federatie Ruimtelijke 
Kwaliteit bijgedragen. Veel aangereikte aandachtspunten 
zijn door politieke partijen overgenomen in hun reactie op 
het voorstel. Complimenten waren er van de minister voor 
OOK-Mooiwaarts.
Vanuit het Gelders Genootschap-speerpunt ‘Kwaliteits-
borging & Omgevingswet’ zijn gemeenten voorgelicht. Tij-
dens de lunchgesprekken is met wethouders gesproken 
over kwaliteitsborging onder de Omgevingswet. Diverse 
monumentencommissies zijn bijgepraat over de komende 
veranderingen rond Erfgoed en Omgevingswet. 
Onder de naam Omgevingswijs heeft het Gelders Genoot-
schap een infoblad uitgebracht over aspecten van de 
Omgevingswet. Doel daarbij is om gemeenten en belang-
stellenden compact te informeren. De eerste drie nummers 
besteedden aandacht aan ‘Participatie’, ‘Kernkwaliteiten’ 
en de ‘Omgeving van het monument’. Volgens ontvangen 
reacties worden de infobladen goed gelezen. 
Veel gemeenten werken momenteel aan een Omgevingsvi-
sie. Participatie en co-creatie tussen gemeente, inwoners 
en stakeholders zijn leidend. En ook de beoogde cultuurver-
andering vormt een onderdeel van het implementatietraject. 
De aanpak van de gemeente Neder-Betuwe is interes-
sant. Inwoners zijn uitgenodigd om ‘De Schatkist van 
Neder-Betuwe’ te vullen met het erfgoed van de dorpen 
en het buitengebied. Dit leverde een hoge opkomst op en 
een schatkistkaart. 

In de gemeenten Apeldoorn, Bergen, Gennep, Hattem, 
Rheden, Rijnwaarden, Overbetuwe, Hattem en Winterswijk 
is Gelders Genootschap betrokken bij de omgevingsvisie 
of het omgevingsplan. Onze ondersteuning varieert van 
voorlichting, inbreng expertise op het gebied van erfgoed 
en ruimtelijk kwaliteit tot advisering over kwaliteitsborging. 
Met steun van het programma ‘Aan de slag met de Omge-
vingswet’ is samen met de gemeente Wijchen een project 
afgerond, gericht op de uitbouw van het spreekuur van de 
dorpsbouwmeester. De ervaringen en aanbevelingen zijn 
gebundeld in een factsheet. 

3.2.  Erfgoed als drager 
Omgevingsvisie

Op 8 maart 2018 hebben het Gelders Genootschap en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in het kader 
van het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland 
in Oosterbeek een bijeenkomst georganiseerd voor mede-
werkers cultuurhistorie/erfgoed/monumenten/archeologie 
en Ruimtelijke Ordening bij gemeenten, de provincie, omge-
vingsdiensten en rijk. 
De bijeenkomst concentreerde zich op erfgoed als drager 
van de omgevingsvisie, op de kernkwaliteiten van erfgoed en 
de gewijzigde definitie van de omgeving van het monument.
Door het verhaal van het verleden als uitgangspunt voor toe-
komstige ambities te nemen, kan in de omgevingsvisie een 
helder, aansprekend en integraal verhaal worden verteld.

De Gelderse bijeenkomst 
Tijdens de middag werd aandacht besteed aan de plek van 
erfgoed in de Omgevingswet en de uitgebreide definitie 
van de omgeving van het monument. Ook gaf de gemeente 
Bronckhorst inzicht in de processen welke hebben geleid tot 
het Kwaliteitskader voor ontwikkelingen in de Graafschap en 
gaf de RCE uitleg over de wijzigingen van en de verschillende 
verbanden in het wettelijk kader.
Ook is in werkgroepen van wisselende samenstelling zeer 
geanimeerd gediscussieerd over het erfgoed onder de 
Omgevingswet. 
De Gelderse bijeenkomst was de eerste in een serie van 12 
bijeenkomsten welke door alle steunpunten cultureel erfgoed 
in hun eigen provincie zijn gehouden.
Van alle bijeenkomsten is een getekend verslag en een 
samenvatting beschikbaar. 

Het vaststellen van de kernkwaliteiten in woord en 
beeld is belangrijk voor het bevorderen van een goede 
omgevingskwaliteit. Het behouden en benutten van 
bestaande waarden is één vertrekpunt voor het bepalen 
van een (toekomst)visie. Het bestaande is immers de 
context waarbinnen het nieuwe zijn plaats zal krijgen.
Alleen beschrijven of verbeelden van kernkwaliteiten 
is niet voldoende. Het is ook van belang dat duidelijk 
is wat de doelstellingen en ambities zijn voor de 
kernkwaliteiten, zodat initiatiefnemers weten wat 
de ruimte is en hoe ze kunnen bijdragen aan de 
kernkwaliteiten.
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3.3.  Expertise Duurzaamheid in 
commissies

Vanaf 2018 versterken Mireille Huiskamp-Langendijk en 
Amar Sjauw En Wa – Windhorst de Commissies Ruimtelij-
ke Kwaliteit met hun expertise duurzaamheid. Een welkome 
aanvulling voor het Gelders Genootschap en de commissies! 
Duurzaamheid, en specifiek energietransitie, is immers niet 
meer weg te denken bij actuele vraagstukken rondom omge-
vingskwaliteit. En naar de toekomst toe zal dat belang alleen 
maar groter worden.

Rol in commissies
Wat heeft duurzaamheid met ruimtelijke kwaliteit gemeen en 
wat is de rol van de duurzaamheidsexperts in onze commis-
sies? Hiermee wordt in elk geval het signaal afgegeven dat 
duurzaamheid alles te maken heeft met ruimtelijke kwaliteit. 
Het is een onderwerp dat vanaf de start van een bouwi-
nitiatief moet worden meegewogen. Om dit te realiseren 
zitten Mireille en Amar ook met een duidelijke missie in de 
commissies. Het is volgens beiden essentieel dat mensen 
anders leren denken en kijken. Dat betekent telkens weer 
uitleggen, herhalen, maar vooral inspireren.
Dit om de duurzaamheidsgedachte structureel mee te nemen. 
Mireille: “Neem een voorbeeld aan de natuur, die is inherent 
effectief, niet efficiënt. Efficiency is een begrip bedacht door 
mensen: steeds meer, steeds sneller etc. Daar moeten we 
vanaf. Leer om vooral te kijken naar effecten. Dit vergt wel 
een forse gedragsverandering op alle fronten: overheden, 
bedrijven en burgers.”

3.4.  Waardenspel op de conferentie 
Nederland veranderd/t

Op 3 december 2018 vond in Rotterdam de werkconferentie 
Nederland veranderd/t plaats als afsluiting van het programma 
Erfgoed en Ruimte van de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed (RCE). Samen met de RCE heeft het Gelders Genoot-
schap een workshop verzorgd met het Waardenspel. Dit spel 
is speciaal voor deze workshop door beide partijen ontwikkeld.
Met de nieuwe Omgevingswet wordt cultureel erfgoed 
onderdeel van de integrale visie op de ruimtelijke omge-
ving. In plaats van te denken aan een sectoraal proces is 
het belangrijk om te denken vanuit de opgave en daar alle 
disciplines bij te betrekken.

Vanuit de kernkwaliteiten van erfgoed kan dan een bijdrage 
aan het proces worden geleverd.
Het waardenspel is een processpel dat ambtenaren en advi-
seurs laat nadenken vanuit de kernkwaliteiten van het erf-
goed. Vervolgens kunnen de spelers kaarten kiezen met den-
krichtingen en opgaven die binnen hun gemeenten spelen.
De kaarten kennen een drietal opgaven: wonen, mobiliteit 
en duurzaamheid. Elke kaart geeft dan voor de opgave een 
denkrichting aan en op de achterzijde staat een voorbeeld 
als mogelijke oplossing. Door het kiezen van een kaart ont-
staat een discussie over het erfgoed in relatie tot de opgave/
denkrichting.

Aan de slag met omgevingskwaliteit

Getekend verslag bijeenkomst Oosterbeek

Deelnemers aan het Waardenspel in Rotterdam

Waardenspel
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4.1.  E-transitie, verduurzaming en 
Ruimtelijke Kwaliteit

Werk maken van een duurzame, circulaire samenleving. Dat 
is een nieuw speerpunt van het Gelders Genootschap. In 
2018 is hiervoor een programma opgesteld. Vanuit de zorg 
voor de leefomgeving in dorpen, steden en landschappen 
krijgt verduurzaming alle aandacht.
Het denken en werken aan duurzaamheid is sterk in ont-
wikkeling. Verduurzaming, energietransitie, biodiversiteit en 
klimaatadaptatie zijn begrippen, die veel met elkaar te maken 
hebben. Een circulaire samenleving is erop gericht onze 
ecologische voetafdruk te minimaliseren, door onder meer 
hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren 
en waardevernietiging te minimaliseren. Energiebesparing 
en energietransitie van fossiel naar duurzaam, zijn vanzelf-
sprekend onderdeel van het streven naar een circulaire, 
duurzame samenleving. Het gaat immers om het minima-
liseren van de opwarming van de aarde en het beperken 
van de negatieve effecten daarvan op onze leefomgeving.
Duurzaamheid speelt bij vrijwel alle ruimtelijke vraagstuk-
ken een rol. Daarom nemen we dit aspect integraal mee 
in onze missie. Duurzaamheidsdeskundigen doen hun 
intrede in onze commissies. Het Gelders Genootschap is 
in gemeenten en regio’s betrokken bij energietransitie en 
klimaatadaptatie. Het Gelders Genootschap adviseert over 
zon- en windparken en stelt notities op voor zon-op-dak in 
beschermde dorpsgezichten. We voeren energiescans uit 

voor monumenten en werken samen met bewoners aan 
vergroening van de woonomgeving. En natuurlijk willen we 
ook zelf duurzamer gaan werken en kijken we daarom kritisch 
naar onze huisvesting en ons reisgedrag.

Zon en Wind
Het ontwikkelen van zonneparken en windturbines is zeer 
actueel en maakt veel discussie en emotie los in onze samen-
leving. Het Gelders Genootschap is hier het afgelopen jaar 
druk mee bezig geweest. Zo hebben we op het jaarcongres 
van de provincie een TED-talk verzorgd: “Windmolens en zon-
nevelden: op zoek naar de mix met De Windkijker”. De dialoog 
- bij voorkeur buiten in het veld – en de mogelijkheid om een 
goed beeld te krijgen van ons veranderde landschap, vinden 
wij essentieel om maatschappelijke acceptatie te bevorderen.
In onze advisering hebben wij een positieve grondhouding 
ten aanzien van de energietransitie, maar wij vinden wel 
dat deze ontwikkelingen ruimtelijk en landschappelijk zo 
zorgvuldig mogelijk dienen te gebeuren.
Voor zonneparken adviseert het Gelders Genootschap over 
een goede landschappelijke inpassing, die gebaseerd is 
op de draagkracht van het landschap, op de bestaande én 
op de te versterken landschappelijke waarden. Maatwerk 
is daarbij gewenst.
Voor windparken is het essentieel om een realistisch beeld 
te krijgen van de ruimtelijke impact. Er wordt daarom onder 
andere onderzocht of de kernkwaliteiten van waardevolle 
landschappen worden aangetast. Naast een zo goed moge-
lijke lokale inpassing is in dat geval éxtra landschapsverster-
king in deze landschappen een vereiste.

Monumenten en duurzaamheid
In 2018 is een veelbelovend project opgestart op het gebied 
van verduurzaming van monumenten. 
In dit project worden, samen met Huis en Erfgoed Collec-
tief, in opdracht van de gemeente Aalten, Oost Gelre en 
Winterswijk, een dikke zeventig energiescans gemaakt bij 
gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. 
Het doel van de energiescans is om eigenaren op weg 
te helpen bij de verduurzaming van hun monument. We 
gaan op zoek naar een goede balans tussen de wensen 
en eisen op het gebied van comfort en energiezuinigheid 
en het behoud van monumentale waarden. Uitgangspunt 
hierbij is een bouwhistorische verkenning en waardenstel-
ling. De monumenten worden daarnaast onderworpen aan 
infraroodfotografie en een EPA-berekening. 
Op basis hiervan worden vervolgens verbeteringsmaatrege-
len gezocht, die enerzijds een gunstige invloed hebben op 
energieverbruik en duurzaamheid en anderzijds de monu-
mentale waarden respecteren. Hierbij is ook de terugver-
dientijd en de Netto Contante Waarde van de maatregelen 
berekend, om zo de financiële haalbaarheid te toetsen.
De resultaten van de eerste veertig, afgeronde energiescans 
zijn verrassend te noemen. Het blijkt mogelijk om 80% van 
de onderzochte panden naar een label A of B te krijgen, met 
behoud van de monumentale waarden en met terugverdien-
tijden die niet veel verschillen van niet-monumenten. De veel 
gehoorde aanname dat het verduurzamen van monumenten 
lastig of zelfs onmogelijk is, blijkt dus niet waar!

TED-talk Aditi Kho

Windmolens l angs de A15
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Wel is het zo dat voor deze verduurzaming geen standaard-
oplossingen of –pakketten gegeven kunnen worden. Monu-
menten verduurzamen blijkt goed mogelijk, maar vraagt wel 
om zorgvuldig maatwerk.

4.2.  Regionale identiteit:  
Een nieuwe tijd! Wederopbouw 
in de Achterhoek 

In opdracht van 11 Achterhoekse gemeenten, de provincie 
Gelderland en de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed heeft 
het Gelders Genootschap eind 2018 een uitvoeringspro-
gramma samengesteld voor een groot regionaal erfgoed-
project met het thema wederopbouw. 
Het doel is om een programma samen te stellen waarmee 
de regionale samenwerking wordt versterkt, waar de 11 
gemeenten zich in herkennen en waarin ruimte is om op het 
eigen ambitieniveau deel te nemen. 
Verder is het thema wederopbouw geen doel op zich, maar 
moet erfgoed zorgen voor verbinding binnen vier projectdoe-
len: het verkrijgen van draagvlak, duurzaamheid, wijkaanpak 
en de komst van de Omgevingswet; de maatschappelijke en 
ruimtelijke opgaven van nu. 
Het project ‘Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achter-
hoek’ zal plaatsvinden in 2019 en 2020.

4.3. Mobiliteit met kwaliteit
Mobiliteitsprojecten zijn ingrijpend voor de leefomgeving. 
Het Gelders Genootschap zet daarom in op een goede 
landschappelijke inpassing en het bereiken van meerwaarde 
voor de leefbaarheid, schoonheid, biodiversiteit etc. Daar-
bij werkten we samen met o.a. Rijkswaterstaat, provincies 
Gelderland en Limburg, gemeenten, waterschappen, bewo-
nerswerkgroepen en stichtingen.
In 2018 werd ondermeer gewerkt aan de volgende projecten:

 – Q-team bij aanbesteding fietsbrug over de Maas, 
snelfietsroute Nijmegen-Cuijk.

 – Q-team ViA15 bij opstellen Esthetisch Programma van 
Eisen en aanbesteding.

 – Ontwerpstudie Stationsomgeving Lochem, in 
samenhang met opstellen Esthetisch 

 – Programma van Eisen voor aanbesteding project 
“N346 schakel Achterhoek A1”.

 – Supervisie landschappelijke inpassing bij de aanleg 
van de nieuwe rondweg Voorst (N345). 

 – Ontwerp herinrichting van de oude Rijksstraatweg 
door het dorp Voorst. 

 – Ontwerp landschapsplan voor Nettelhorsterweg in 
Lochem en herstel landgoedaanleg De Nettelhorst, in 
overleg met de landgoedeigenaar Stichting Twickel.

 – Ontwerp landschapsplan Nettelhorsterweg e.o. in 
Berkelland, in dialoog met het bewonersinitiatief de 
Stichting Slimste Weg.

Links een ‘gewone’ foto van de onderzochte panden, rechts dezelfde foto in 
infraroodfotografie. Hoe lichter de kleur, hoe warmer het oppervlak. Oppervlak-
ten met een relatief hoge temperatuur laten meer warmte van binnen door en 
zijn minder geïsoleerd.

Links vóór en rechts na verbetering. Ruim 80% van de onderzochte monumen-
ten kan label A of B krijgen. 

Een nieuwe tijd! Wederopbouw Achterhoek

Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek

Ontwerpstudie station Lochem
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4.4.  Toekomst voor landgoederen: 
Erfgoedensembles in 
Zuid-Limburg

In opdracht van Provincie Limburg leidde het Gelders 
Genootschap in 2018 het project over leegstand en herge-
bruik van monumentale kastelen, buitenplaatsen, boerde-
rijen en molens in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. 
Het project was een van hefboomprojecten van het ‘Uit-
voeringsprogramma Nationaal Landschap Zuid-Limburg’ 
en werd mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed en door Buitengoed Geul & Maas. De 
gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, 
Nuth en Valkenburg aan de Geul en de Stichting Limburgs 
Landschap deden mee met vijf complexe casussen: Groote 
Molen, Meerssen; Landgoed Schaloen, Valkenburg; Boerde-
rij Op de Bies, Schimmert; Hoeve Dobbelsteynhof, Margraten 
en Landgoed Goedenraad, Eys.

Gebiedsgerichte werkwijze
Doel van dit project was te onderzoeken hoe de diverse sta-
keholders zoals eigenaren, overheden en marktpartijen meer 
sturing kunnen geven aan een versnelde herbestemming 
van monumentaal erfgoed. Bij herbestemmen is het essen-
tieel dat de ensemblegedachte de basis vormt. Boerderijen, 
molens en kastelen zijn namelijk geen losstaande objecten, 
maar functioneel samenhangende ruimtelijke eenheden met 
een gedeelde geschiedenis. Bijvoorbeeld, het landhuis met 
bijgebouwen, tuin, park, bossen, landerijen, visvijvers en 
boomgaarden. Daarbij adviseren we om te denken in vier 
primaire schaalniveaus: 1. Gebouwen, 2. Erfgoedensembles, 
3. Landschappelijke Zone, 4. (EU)Regio. Bij herbestemming 
is het verstandig op elk schaalniveau stil te staan bij kansen 
en knelpunten. De gebiedsgerichte en casusgerichte werk-
wijze is voor erfgoedensembles in heel Nederland bruikbaar, 
bijvoorbeeld bij Omgevingsvisies en -plannen.

4.5. Leegstand kerken: Kerkenvisie
Mede dankzij initiatief van het Gelders Genootschap was 
2008 het ‘Jaar van het religieus erfgoed’. Sindsdien is er veel 
aandacht geweest voor de toekomst van kerk- en klooster-
gebouwen. De destijds voorspelde sluiting van twee kerk-
gebouwen per week leek aanvankelijk niet bewaarheid te 
worden, maar sinds enkele jaren zien we een stroomversnel-
ling in het aantal kerksluitingen, vooral in de grotere plaatsen. 
Steeds vaker staan parochies en gemeenten voor de vraag 
welke gebouwen zij behouden en welke ze afstoten. Dat zijn 
vaak moeilijke keuzes. Het proces van kerksluitingen kan 
vanuit erfgoed en ruimtelijke kwaliteit grote consequenties 
hebben. Het Gelders Genootschap zet zich er voor in om in 
goede samenspraak met betrokkenen tot goede scenario’s 
te komen voor de gebouwen die vrijkomen. Dat kan ook in het 
kader van een Kerkenvisie. Dit instrument is in 2018 door de 
rijksoverheid op de kaart gezet om op gemeentelijk niveau 
beleid te maken ten behoeve van een goede toekomst van 
religieus erf- en vastgoed. Het Gelders Genootschap kan 
gemeenten hierin ondersteunen, dankzij de ruime kennis en 
ervaring die de afgelopen decennia in dit veld is opgebouwd. 

Deelnemers werkatelier Landgoed Vliek Ulestraten

Kasteel Schaloun Valkenburg

De gesloopte R.K. kerk Verrijzenis des Heren aan de Beethovenlaan in Arnhem
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4.6. Gebiedsontwikkeling
Veel gemeenten betrekken het Gelders Genootschap bij 
ingrijpende gebiedsopgaven. Wij onderzoeken de waarden, 
organiseren ontwerpateliers, formuleren ontwerpopgaven en 
ambities voor ruimtelijke kwaliteit, stellen ruimtelijke kaders 
op en begeleiden planontwikkeling. Gebiedsontwikkelingen 
zijn bij uitstek een kans om nieuwe waarden te creëren en de 
leefomgeving duurzaam te verbeteren. In 2018 is gewerkt 
aan de volgende projecten.

 – Tussen Kasteel en Wijchens Meer, de rand van het 
centrum van Wijchen.

 – Transformatie instellingsterreinen nabij het centrum van 
Ermelo.

 – Stedenbouwkundig plan voor woongebied de 
Wendhorst in Heerde.

 – Herontwikkeling locatie Hotel de Plasmolen, gemeente 
Mook en Middelaar.

 – Ontwikkeling Hart van Mook en Raadhuisplein te Mook
 – Herontwikkeling gemeentehuis Voorst te Twello
 – Gebiedsontwikkeling Blauwe Knoop en Koppelweg te 

Doesburg

Traverse Dieren
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COMMISSIE ACHTERHOEK
Voorzitter
de heer R. König
Architect
de heer A. Hans Arch. AvB
Adviseur omgevingskwaliteit
de heer J.N. Pietersma Arch. AvB
Adviseur omgevingskwaliteit
mevrouw N. Huibrechtse Arch. AvB 
Adviseur duurzaamheid (op afroep)
mevrouw ir. M. Huiskamp- Langendijk
Stedenbouwkundige
de heer ing. P. Staats

COMMISSIE APELDOORN
Voorzitter
de heer N.E. Joosten bc.
Adviseur omgevingskwaliteit
de heer ir. G.J. Jonkhout
Stedenbouwkundige
de heer J.A. Westrik
Landschapsarchitect
mevrouw ir. S. Schuit
Adviseur erfgoed
de heer ir. M.A. van Bleek
Monumentendeskundige
mevrouw M.A.C. Polman
Adviseur duurzaamheid
mevrouw ir. M. Huiskamp-Langendijk
Burgerleden
de heer H. Wesselink
mevrouw L.C. te Wierike-van Klaveren

COMMISSIE ARNHEM-NIJMEGEN
Voorzitter
de heer H.J.C. Vreeswijk
Architect
de heer ir. J.B. van der Meer
Adviseur omgevingskwaliteit
de heer ir. L.P.M. Reijmer
Adviseur omgevingskwaliteit
de heer J.N. Pietersma Arch. AvB
Adviseur omgevingskwaliteit
mevrouw ir. W. Broer
Adviseur duurzaamheid (op afroep)
de heer A. Sjauw en Wa-Windhorst MSc
Stedenbouwkundige
de heer ing. P. Staats

GEMEENTE BUREN
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
mevrouw ir. M. Roelofs
Adviseur cultuurhistorie
de heer ir. M.A. van Bleek
Monumentendeskundige
de heer J. Raes
Landschapsarchitect
mevrouw ir. M.G.F.M. Wolak

COMMISSIE ERMELO
Voorzitter
de heer B. Statema
Adviseur omgevingskwaliteit
de heer ir. G.J. Jonkhout
Landschapsarchitect
mevrouw ir. S. Schuit
Adviseur erfgoed
mevrouw drs. J.E. Scholtz
Burgerleden
de heer J. de Lange
de heer R. van de Water

COMMISSIE HARDERWIJK
Adviseur omgevingskwaliteit
de heer ir. G.J. Jonkhout
Adviseur erfgoed
mevrouw drs. J.E. Scholtz
Burgerleden
mevrouw J. den Hartog
mevrouw D. van Liempt

COMMISSIE LIMBURGS KWALITEITSMENU
Voorzitter/adviseur omgevingskwaliteit
de heer ir. J. Boros
Landschapsarchitect
mevrouw ir. A.G.S.M. Kho
Kwaliteitsdeskundige
de heer J.L.M. Wijnhoven
Deskundige financiën 
de heer J. Schormans
Adviseur erfgoed
de heer W. Weijkamp MA

COMMISSIE LINGEWAARD
Voorzitter
de heer drs. B. Verfürden
Adviseur omgevingskwaliteit
mevrouw ir. W. Broer
Architect
de heer ir. J. B. van der Meer
Adviseur erfgoed
de heer ir. M.A. van Bleek
Lokale deskundige erfgoed/landschap
de heer drs. F. van Hemmen
Adviseur duurzaamheid (op afroep)
de heer A. Sjauw En Wa-Windhorst Msc.
Stedenbouwkundige
de heer ing. P. Staats

COMMISSIE NIJKERK
Voorzitter
de heer J. van den Brink
Adviseur omgevingskwaliteit
de heer ir. L.P.M. Reijmer
Adviseur erfgoed
de heer dr. J. Westerman
Burgerleden monumenten
de heer G. van de Veen
de heer H. Korthorst
de heer J.P. Nobel
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GEMEENTE LOCHEM
Stadsbouwmeester
de heer J.N. Pietersma Arch. AvB
Adviseur erfgoed
mevrouw ing. B.T. Overbeek
Burgerlid
mevrouw C. van Wijhe

COMMISSIE NOORD-LIMBURG
Voorzitter
de heer H.J.C. Vreeswijk
Adviseur omgevingskwaliteit
de heer ir. J. Boros
Architect
de heer A. Vermeulen
Adviseur erfgoed
de heer W. Weijkamp MA
Landschapsarchitect
mevrouw ir. A. Kho

COMMISSIE OVERBETUWE
Voorzitter
de heer H.J.C. Vreeswijk
Adviseur omgevingskwaliteit
mevrouw ir. W. Broer
Architect
de heer A. Hans Arch. AvB
Adviseur erfgoed
de heer W. Weijkamp MA
Burgerleden welstand
mevrouw R. Nijssen
de heer P. van Ark
Burgerleden monumenten
de heer F. Coenders
de heer J. Zwartkruis

GEMEENTE RENKUM
Voorzitter
de heer H.J.C. Vreeswijk
Architect
de heer ir. J.B. van der Meer
Adviseur omgevingskwaliteit
de heer J.N. Pietersma Arch. AvB
Stedenbouwkundige
de heer ing. P. Staats
Landschapsarchitect
de heer E. Blok
Adviseur monumenten
de heer E. Prent
Adviseur duurzaamheid (op afroep)
de heer A. Sjauw En Wa-Windhorst Msc.
Adviseur cultuurhistorie
mevrouw drs. J.E. Scholtz
Burgerlid
mevrouw A. Gerritsen

COMMISSIE RIVIERENLAND
Voorzitter
de heer S. van Elk
Architect
de heer ir. J. van Dijk
Adviseur omgevingskwaliteit
mevrouw ir. M.Y. Roelofs
Adviseur omgevingskwaliteit
mevrouw ir. M.F.J. Steins-van den Berg
Adviseur duurzaamheid (op afroep)
de heer A. Sjauw en Wa-Windhorst Msc
Landschapsarchitect
mevrouw ir. J.M. Heetman

COMMISSIE VELUWE
Voorzitter
de heer B. Statema
Architect
de heer ing P. van Aarsen Arch. AvB
Adviseur omgevingskwaliteit
de heer J.N. Pietersma Arch. AvB
Adviseur omgevingskwaliteit
de heer ir. L.P.M. Reijmer
Adviseur duurzaamheid (op afroep)
mevrouw ir. M. Huiskamp-Langendijk
Landschapsarchitect
mevrouw ir. S. Schuit

COMMISSIE WAGENINGEN
Voorzitter/architect
de heer S.G. van Mierlo
Secretaris a.i.
de heer ir. L.P.M. Reijmer
Architect
de heer M. Willems
Architectuur-/bouwhistorie
mevrouw I. Dekker
Landschaparchitect
dhr. R. Aben
Stedenbouwkundige/Planoloog
mevrouw J. Doornbos
Restauratiearchitect 
de heer V. de Maret Tak

COMMISSIE WIJCHEN
Adviseur erfgoed
de heer dr. J. Westerman
Dorpsbouwmeester
de heer ir. L.P.M. Reijmer
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5.2. Kwaliteitsteams
Diverse collega’s nemen deel in kwaliteitsteams. 

GEMEENTE APELDOORN
Kwaliteitsteam Paleis het Loo
ir. G.J. Jonkhout en ir. M.A. van Bleek

GEMEENTE CULEMBORG
Kwaliteitsteams Parijsch, Sprokkelenburg, 
Spoorzone West
ir. M.F.J. Steins-van den Berg

GEMEENTE DUIVEN
Kwaliteitsteam De Ploen
ir. W. Broer

GEMEENTE MEPPEL
Nieuwveense Landen
ir. G.J. Jonkhout

GEMEENTE MOOK & MIDDELAAR-CUIJK
Q-team aanbesteding fietsbrug over de Maas
ir. J. Wabeke

GEMEENTE NIJMEGEN-WIJCHEN
Architectuur Begeleiding Commissie (ABC) 
Bijsterhuizen
M. Hiddink M. Arch. en ir. L. Reijmer 

GEMEENTE NIJMEGEN
RKT Waalsprong
M. Hiddink M. Arch.

GEMEENTE OVERBETUWE
Kwaliteitsteam GEM Westeraam
ir. W. Broer

RIJKSWATERSTAAT/GEMEENTEN
Duiven-Lingewaard-Overbetuwe-Zevenaar
Q-team ViA15, ‘Esthetisch Programma 
van Eisen en aanbesteding’:
ir. W. Broer en ir. J. Wabeke 

GEMEENTE ROZENDAAL
Kwaliteitsteam De Del
J.N. Pietersma arch. AvB

GEMEENTE ZUTPHEN
Kwaliteitsteam Helbergen
M. Hiddink M. Arch.
Kwaliteitsteam Noorderhaven
J.N. Pietersma arch. AvB

5.3.  Kwaliteitsgesprekken en 
begeleiding

Adviseren over omgevingskwaliteit start altijd met dialoog, 
liefst in een zo vroeg mogelijk stadium van planontwerp. Advi-
seurs van het Gelders Genootschap gaan bij de gemeenten 
– of op locatie - in gesprek met burgers en initiatiefnemers, 
om samen te kijken hoe een plan zoveel mogelijk in harmonie 
met de omgeving kan worden ontworpen. Vertrekpunt vor-
men daarbij de gemeentelijke beleidskaders (cultuurhisto-
rie, welstand, landschap, stedenbouw etc.). Dit bepaalt de 
bandbreedte voor een initiatief. Aan onze adviseurs de taak 
om in overleg met de initiatienemer zoveel mogelijk kwaliteit 
in het ontwerp te brengen en tegelijkertijd ruimte te geven 
om het gewenste ontwerp te realiseren. Dit alles uiteraard 
in proportie met het door de gemeente gewenste kwaliteit-
sniveau voor een gebied of wijk.
Dialoog en begeleiding vormen daarmee de kern van ons 
advieswerk. Toetsen en oordelen zijn feitelijk alleen formele 
handelingen, waar nagenoeg altijd een overlegproces aan 
vooraf gaat. Juist in dat proces – en door vanuit meerdere 
perspectieven naar een plan te kijken - is de winst te boeken 
als het gaat om omgevingskwaliteit.
Deze ‘kwaliteitsgesprekken’ worden richting toekomst onder 
de Omgevingswet (2021) alleen maar belangrijker. De nadruk 
ligt dan primair op de initiatieven. Vraag is niet zozeer of iets 
voldoet aan regels of beleid, maar hoe een initiatief optimaal 
kan bijdragen aan omgevingskwaliteit. Dit vergt voortdurend 
afwegen van belangen en duiden van kwaliteiten. En dat doe 
je bij uitstek in een kwaliteitsgesprek!
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6.1. Balans per 31 december 2018
(na voorstel resultaatbestemming) 

6.2. Exploitatieoverzicht over 2018

 

 

31.12.2018 
€   

31.12.2017 
€ 

ACTIEF

Vaste activa     

Materiële vaste activa 170.839  204.581  

Financiële vaste activa 1.538.766  1.234.322  

   1.709.605  1.438.903

Vlottende activa     

Debiteuren 470.434  473.635  

Overige vorderingen en overlopende activa 490.792  434.994  

   961.227  908.628

Liquide middelen  1.267.122  1.275.328

   3.937.954  3.622.860

      

PASSIEF     

Eigen vermogen     

Vrije reserve 2.259.181  2.021.023  

Herwaarderingsreserve beleggingen 14.361  107.612  

Bestemmingsreserves 892.104  777.666  

   3.165.646  2.906.301

Voorzieningen  186.931  133.889

      

Kortlopende schulden     

Crediteuren 17.413  38.395  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 313.177  263.646  

Overige schulden en overlopende passiva 254.787  280.629  

  585.377  582.670
  3.937.954  3.622.860

2018 
€

HERZIENE 
BEGROTING 

2018 
€ 

 2017 
€

Bedrijfsopbrengsten

Contributie 731 800 763

Bouwplannen 2.158.986 1.925.000 2.067.200

Projecten 1.071.246 900.000 947.577

Algemene opbrengsten 280 200 229

3.231.244 2.826.000 3.015.769

Bedrijfslasten

Personeelskosten   

* Salarissen 1.652.744 1.655.000 1.525.156

* Pensioenpremies 253.468 259.000 223.274

* Sociale lasten 279.027 271.000 235.708

* Overige personeelskosten 241.787 252.000 237.955

Afschrijvingskosten 37.909 48.000 41.375

Huisvestingskosten 63.467 71.000 68.922

Administratiekosten 93.651 111.000 86.832

Commissiekosten 63.905 46.000 41.012

Algemene kosten 103.820 118.000 109.074

2.789.777 2.831.000 2.569.309

Bedrijfsresultaat 441.466 -5.000 446.460

    

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 25.113 12.000 53.117
Rentelasten en soortgelijke kosten -9.659 -7.000 -6.856

Resultaat voor vennootschapsbelasting 456.921 0 492.721

Vennootschapsbelasting 104.325 0 111.485

Resultaat na vennootschapsbelasting 352.596 0 381.236

Voorstel resultaatbestemming
Toe te voegen aan vrije reserve 238.158 0 381.236
Toe te voegen aan bestemmingsreserve personeel 114.438 0 0

352.596 0 381.236
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6.3. Toelichting op de balans en het 
exploitatieoverzicht

Algemene grondslagen voor de 
opstelling van de jaarrekening
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met 
de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties 
zonder winststreven”.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van 
resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 
Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop 
ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 
voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 
verplichtingen die hun oorsprong vinden vòòr het einde van 
het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers zijn, waar nodig, aangepast om een 
beter vergelijk te krijgen met het huidige boekjaar.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire 
financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als 
afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. Voor 
de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt 
verwezen naar de behandeling per balanspost.

Grondslagen voor de waardering van 
activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrij-
gingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en 
indien van toepassing met bijzondere waardeverminderin-
gen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschat-
te economische levensduur en worden berekend op basis 
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening 
houdend met een eventuele residuwaarde. De afschrij-
ving wordt ingaande het jaar van investering berekend. De 
afschrijvingsduur voor verbouwing Oranjerie is 25 jaar, voor 
inventaris 7 jaar, voor automatisering 4 jaar, voor software 5 
jaar en voor laptops en tablets 3 jaar.

Financiële vaste activa
Beleggingen
Het vermogen is deels in effecten belegd. Deze effecten 
zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde. Van de effecten 
in portefeuille worden jaarlijkse koersverschillen verrekend 
met de herwaarderingsreserve beleggingen.

Leningen U/G
De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opge-
nomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de 
nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen.

Overige vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamor-
tiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Nood-
zakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaar-
heid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van 
de vorderingen.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan 
het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewik-
keld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De 
omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste 
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de des-
betreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum 
af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde.

Voorzieningen voor personeelsbeloningen
De vereniging heeft een pensioenregeling middels vrijwillige 
aansluiting bij het ABP.
De Nederlandse regelingen worden gefinancierd door 
afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten verzeke-
ringsmaatschappijen, bedrijfstakpensioenfondsen en 
ondernemingspensioenfondsen. De pensioenverplichtin-
gen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 
pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt 
de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in 
de winst-en-verliesrekening verantwoord.
Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoor-
deeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van 
de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde pre-
mie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtin-
gen, waar onder eventuele verplichtingen uit herstelplannen 
van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de vereni-
ging en worden in de balans opgenomen in een voorziening.
De waardering van de verplichting is de beste schatting van 
de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum 
af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld 
materieel is wordt de verplichting gewaardeerd tegen de 
contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van 
rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties.
Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen 
komen ten laste respectievelijk ten gunste van de 
winst-en-verliesrekening.
Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen 
wanneer de vereniging beschikkingsmacht heeft over de 
pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige economische voordelen die de pensioenvor-
dering in zich bergt zullen toekomen aan de vereniging en 
wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden 
vastgesteld.
Ultimo 2018 waren er geen pensioenvorderingen. Er waren 
verder geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijk-
se aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
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Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten 
en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de 
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode 
waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische 
kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzien-
baar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd 
zijn.
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar 
zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de exploitatie 
gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde 
uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin 
het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 

Vennootschapsbelasting
Het Gelders Genootschap drijft al dan niet gedeeltelijk 
een onderneming of verricht een werkzaamheid waarmee 
in concurrentie wordt getreden met belastingplichtige 
ondernemers. Om die reden is het Gelders Genootschap 
subjectief belastingplichtig ingevolge de Wet op de Ven-
nootschapsbelasting 1969. De belastingplichtig beperkt 
zicht tot de winst uit die onderneming of het resultaat van die 
concurrente werkzaamheid. Er geldt een algehele vrijstelling 
in het geval de belastbare winst of het belastbare resultaat 
in enig jaar minder bedraagt dan € 15.000 per of € 75.000 
in een aaneengesloten tijdvak van 5 jaren. Over de belaste 
winst of het belastbare resultaat is 20% (tot € 200.000) 
respectievelijk 25% (vanaf € 200.000) verschuldigd. Het 
Gelders Genootschap is op haar eigen verzoek met ingang 
van 2015 door de Belastingdienst uitgenodigd tot het doen 
van jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting. De belaste 
winst of het belaste resultaat wordt jaarlijks separaat vast-
gesteld en in overleg met de accountant vastgesteld. 
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