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Voorwoord
pareltjes. Ook de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit speelt
hierin een belangrijke rol. Een rol
die wel een wijziging onderging.
Waar in het recente verleden

“Laten we naast
de aantallen
woningen die
worden gebouwd
ook aandacht
hebben voor de
kwaliteit ervan. ”
de Commissie zich over kleine
maar daarom niet minder
belangrijke projecten boog, zien
we daarin een kanteling. Het zijn
tegenwoordig de grote en op
de omgeving van invloed zijnde
plannen, waar de Commissie

over in vergadering bijeen
komt. Dat schept een extra
verantwoordelijkheid voor de
adviseurs ruimtelijke kwaliteit
van het Gelders Genootschap.
Samen met de klant en
de ambtenaren bouw- en
woningtoezicht/klantmanagers
van gemeenten beoordelen zij
onder mandaat de plannen,
waarover de Commissie zich
niet buigt. Mijn wens is dat
stedenbouwkundige kwaliteit,
architectonische inspiratie,
aandacht voor landschap
en industrieel erfgoed -om
maar enkele voorbeelden te
noemen- bij nieuwe raadsen collegeleden opnieuw
die aandacht krijgen die ze
verdienen. Ik wens u veel plezier
bij het lezen van het jaarverslag
2017.
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De woningbouw trekt aan.
Dat was in 2017 het geval
en die lijn zet zich ook in
2018 door. Er worden volop
woningen gebouwd en dat is
een goede zaak. Met name
starters zien mede als gevolg
van de lage rentestand nog
steeds mogelijkheden om die
woningmarkt te betreden.
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, architecten
en projectontwikkelaars/
bouwbedrijven. Zodat we over
vele jaren nog steeds trots
zijn op onze architectonische

Wilma Broer, rayonarchitect

Een terugblik

In de afgelopen periode heb ik tijdens het
tweewekelijkse mandaatoverleg op zeer
prettige wijze overleg gevoerd met vele
initiatiefnemers, ontwerpers en mensen
van de gemeente. Constructieve gesprekken, waarin niet het probleem of moeilijkheden maar juist de mogelijkheden centraal
stonden. Al deze gesprekken tezamen, alle
plannen opgeteld - waarmee vaak vele kleine
tot middelgrote ingrepen in de leefomgeving
zijn gemoeid - bepalen samen of er sprake
is van een kwaliteitsgevoel of het ontbreken
daarvan.
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Cultuurhistorie

Monumenten
1 | Laag Helbergen
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Cultuurhistorie

2 | Interieur Reuversweerd

Tot de meest spraakmakende projecten op het gebied van erfgoed
in de gemeente Brummen behoren de restauratie en herbestemming
van de monumentale de huizen Laag Helbergen en Reuversweerd
in Cortenoever. De commissie ondersteunt samen met onder meer
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Provincie Gelderland en
de Monumentenwacht Gelderland de bevlogen eigenaren bij de
complexe planvorming. Dit wordt georganiseerd in het zogenaamde
Planoverleg van het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland. Het Planoverleg heeft zich sterk gemaakt voor verdere schade
beperkende maatregelen bij het monumentale negentiende-eeuwse
schuur. Met de uitvoering hiervan is een goede basis ontstaan voor de
toekomstige herbestemming. Huis Reuversweerd heeft voor het eerst
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“het planoverleg heeft
zich sterk gemaakt voor
de verdere schade beperkende maatregelen.”

in ruim 70 jaar haar deuren weer geopend. Het in de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen huis zal na een grondige restauratie een
passende nieuwe bestemming krijgen. Ten behoeve van een zorgvuldige planvorming zullen diverse onderzoeken worden uitgevoerd die
opgeleverd worden in de loop van 2018. Dit zijn o.a. bouwhistorische,
kleurhistorische en tuinhistorische onderzoeken. Niet alleen het huis
maar ook het park en de nog aanwezige dienstgebouwen worden
bij het herstel betrokken. Een belangrijk aandachtspunt is de wijze
waarop de nog aanwezige sporen van oorlogsschade in toekomst
zichtbaar zullen blijven.

De CRK adviseert over
lijk beleid is tamelijk abstract. Daarom maken
we een vertaalslag naar de gebouwde omgeving en de bouwplannen van alledag. Dat
komt de uiteindelijke kwaliteit ten goede.
Het leidt tot minder negatieve adviezen en tot
een mooier en toekomstbestendig Brummen!

... cultuurhistorie
De CRK adviseert ook over cultuurhistorische aspecten. Beleidsmatige aspecten,
zoals erfgoedverordeningen en aanwijzingen
van monumenten en karakteristieke panden, komen langs in de integrale commissie
Welstand en Monumenten. Wijzigingsplannen voor monumenten worden grotendeels
onder mandaat van de commissie besproken.
Bespreekplannen worden geagendeerd in de
subcommissie en aldaar probleemoplossend
besproken met initiatiefnemers en ontwerpers. De CRK-vergaderingen zijn grotendeels
openbaar. Iedereen is welkom om te zien hoe
wij met alle verschillende partijen aan plannen werken. Inspirerend werk, waarover we
graag vertellen in het jaarverslag of tijdens
een excursie met de raadscommissie en het
college.
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... beleid
Als het gaat over het gemeentelijk ruimtelijk
beleid op alle schaalniveaus, dan adviseert
de voltallige commissie namens het Gelders
Genootschap. Ruimtelijke vraagstukken worden vanuit meerdere disciplines tegelijk benaderd, waarbij beleidsmatige, stedenbouwkundige, architectonische, landschappelijke en
cultuurhistorische aspecten integraal worden
bezien. Speerpunten zijn het voortraject van
ontwikkelingen, het strategisch beleidsniveau
en de aanwijzing van monumenten. Deze advisering werpt haar vruchten af. Het gemeente-

... bouwplannen
De grootste deel van de advisering door de
CRK bestaat uit welstandsadvisering. Daarbij wordt uitgegaan van de gemeentelijke
welstandsnota en andere kaders als beeldkwaliteitplannen en stedenbouwkundige
randvoorwaarden. In deze documenten zijn
toetsingscriteria vastgesteld voor verschillende gebieden of categorieën bouwwerken.
Dit geeft burgers, architecten, de gemeente
en de CRK vooraf duidelijkheid bij de beoordeling van bouwplannen. De commissie toetst
of plannen voldoen aan de ‘redelijke eisen
van welstand’. Anders gezegd, voldoet een
gebouw zowel op zichzelf als in relatie tot zijn
omgeving aan criteria voor ruimtelijke kwaliteit? De meeste bouwplannen worden door
de adviseur ruimtelijke kwaliteit afgehandeld,
onder mandaat van de commissie. Dit werkt
snel en efficiënt. Daar worden initiatiefnemers
gestimuleerd om plannen te maken die posi-

tief bijdragen aan de omgeving. Bouwplannen
van grotere importantie of bouwplannen, die
op voorhand niet aan het gemeentelijk beleid
voldoen, worden besproken in de grote commissie. Ook hier gaat de commissie vooral
stimulerend te werk: uitnodigen tot kwaliteit is
daarbij minstens zo belangrijk als de feitelijke
toetsing.

Kerk naar een Gezondheidscentrum

Transformatie

1 | Bestaand

2 | Nieuw
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Kerk naar een Gezondheidscentrum

3 | Foto van de kerk (bestaande situatie 2017)

De voormalige katholieke kerk, de Heilige Andreaskerk in Brummen
heeft in 2016 haar functie als kerk verloren. De kerk is in 1961 ontworpen door ir. P.H.A. Starmans, architect van de katholieke kerk. De kerk
wordt herbestemd en krijgt een nieuwe maatschappelijke functie als
medisch centrum.
Tijdens een inspirerend en enthousiasmerend overleg met de welstand
hebben we besloten om de kerk als bijzonder object voor Brummen te
behouden. De oorspronkelijke architectuur van de kerk en de markante
kerktoren hebben we zo weten te behouden voor Brummen. Samen
met de welstand en de gemeente hebben we besloten om de noodzakelijke uitbreiding aan de achterzijde van de kerk te realiseren. Hiermee
kunnen we het bijzondere karakter van de kerk en de toren behouden.
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“tijdens een inspirerende
en enthousisasmerende
overleg met de welstand
hebben we besloten om de
kerk als bijzonder object
te behouden.”
We hebben voor de uitbreiding gekozen voor een eenvoudig volume
aan de achterzijde van de kerk. Dit sluit aan op de kerk en staat er tegelijkertijd los van. In het bestaande gevelmetselwerk hebben we perforaties in het oorspronkelijke gevelmetselwerk aangebracht. Hiermee
sluiten we aan bij de omgeving en de kenmerkende stijl en het karakter
van de kerk met de grote gemetselde vlakken en puien.

Ontwerp
LIBRA-architectuur Ommen, architect: Kees Hofstee

Rol van de commissie

Werkwijze

Het merendeel van de plannen wordt wekelijks ter plekke bij de gemeente door de rayonarchitect voorzien van een positief advies.
Een deel van de plannen wordt voorzien van
een advies met aanbevelingen hoe te voldoen
aan het gemeentelijke beleid. Door deze open
werkwijze is een negatief eindadvies een
zeldzaamheid.
De advisering van de rayonarchitect gebeurt
onder mandaat van de commissie en met
grote regelmaat in aanwezigheid van de
aanvragers. Afgelopen jaar hebben wij ruim
100 bezoekers ontvangen. Het betreft vooral
aanvragers, architecten, bouwkundig tekenaren, en in enkel geval ook de pers. Het

is een efficiënte, laagdrempelige en snelle
werkwijze die erg gewaardeerd wordt door
aanvragers en adviseurs.
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Alle plannen die worden aangeboden, zijn
eerst door de secretaris bekeken en voorbereid. Hij zorgt ervoor dat de vraagstelling
aan de commissie duidelijk is. Tevens zorgt
hij ervoor dat alle informatie aanwezig is.
Hierdoor wordt de commissie zo volledig
mogelijk geïnformeerd en verloopt de vergadering effectief. Indieners/ontwerpers van het
bouwplan worden per e-mail uitgenodigd
om bij de behandeling van het bouwplan
aanwezig te zijn.

Kansen voor de toekomst CRK Brummen
Kerktoren te Brummen
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In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Hierop inspelen, door bijvoorbeeld een
inspirerende en beeldende omgevingsvisie op te stellen, is een zinvol vertrekpunt.
De Omgevingswet biedt veel ruimte om
gemeentelijke processen rondom ruimtelijke
kwaliteit zo optimaal mogelijk in te richten.
En om de dialoog met de burger op een
inspirerende wijze te kunnen voeren.
Door in een vroegtijdig stadium, in gezamenlijkheid met de CRK en alle betrokkenen,
de piketpalen te slaan voor ruimtelijke initiatieven, kunnen de planvormingsprocessen
waarschijnlijk efficiënter worden ingericht.
Zo kan snelheidswinst worden geboekt.
Een hoofddoel van de Omgevingswet is
het begrip ‘goede omgevingskwaliteit’.
De overheid en initiatiefnemer hebben de
plicht om te zorgen dat deze omgevingskwaliteit verbetert en dit gaat om méér dan
ruimtelijke kwaliteit. Het vraagt om een
betekenisvolle betrokkenheid van de omgeving. De CRK biedt meerwaarde door als
integrale, openbare commissie steeds een
waardevolle dialoog te voeren. Wij denken
graag mee over hoe we de omgeving meer
en actiever kunnen betrekken.

Advisering Beeldkwaliteitplan

Michaelshoeve
1 | Overzicht sfeerdelen
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Advisering Beeldkwaliteitplan

3 | Bouwmassa studie

Medio 2017 is gestart met de uitdaging van een nieuwe stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing op het landgoed Michaelshoeve. De landschapsarchitect, projectmanager en opdrachtgever
zijn in een zeer vroegtijdig stadium in gesprek gegaan met de Integrale
Commissie welstand en monumenten.
Tijdens het overleg is gesproken over een ‘randvoorwaarden kaart’
met de basisprincipes qua afstemming (positionering op het terrein)
en bouwtypologie (verschillende thema’s). Om een beeld te krijgen
hoe de commissie heeft geadviseerd aan B&W, is hieronder een overzicht opgenomen van de verschillende onderdelen.
Visie met 5 gebieden: De voorgestelde planontwikkeling past wel
in het ruim opgestelde bestemmingsplan voor dit gebied. Hier is veel

mogelijk. Reden waarom het belangrijk is om de thema’s te onderscheiden. Dit komt de gewenste variatie in het plangebied ten goede.
Panoramavelden: hier gaat het om het bestaande landhuis (monumentale bebouwing). Hiervoor hoeven geen ‘referentiebeelden’
opgenomen te worden. Geadviseerd wordt het document zo in te
richten dat er sprake is van onderscheid tussen bestaand en nieuw.
’t Hof koetshuis: tijdens de vergadering is gediscussieerd over de
naam van dit thema. Misschien is koetshuis een verkeerd woord.
Beter zou zijn - en gelet op de mogelijkheden van bebouwing qua
volume - meer in te spelen op het thema ‘schuurarchitectuur’.
Tuinen, orangerie: het laatste plaatje onderaan leest erg horizontaal,
en daardoor afwijkend ten aanzien van de gewenste samenhang, qua
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2 | Bouwmassa studie

Advisering Beeldkwaliteitplan

4 | Plangebied bestaande situatie

bebouwingsbeeld op het terrein (in een ensemblewerking).
Parkbos, jachthuys: dit thema en afbeeldingen bieden een goede
basis voor inspiratie
Landerijen, boerderij: de voorgestelde opzet, in een erfvorm, is met
een open kant gericht naar de twee bestaande woningen. Dit suggereert dat de woningen erbij horen. Geadviseerd wordt de erfopzet te
draaien, waardoor de nieuwbouw in principe kleinschalig en zelfstandig blijft.
Antroposofische architectuur: Ook wordt de nodige aandacht
gevraagd voor de bestaande antroposofische architectuur: voor wat
betreft de bebouwing zijn behalve het landhuis ook de naoorlogse
ontwikkelingen van belang, vanwege de collectie antroposofische
architectuur. De commissie vraagt de nodige aandacht voor een architectuurhistorisch rapport waarin deze voor de gemeente Brummen
zeldzame cultuurhistorisch waardevolle bebouwing wordt gedocumenteerd, alvorens de geplande sloopactiviteiten plaatsvinden.
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“het vroegtijdig betrekken van de commissie leidt
vaak tot een beter en overtuigend plan, dat goed
aansluit op de kansen van
een gebied.”

Conclusies & aanbevelingen

−− Start met het oog op de Omgevingswet
met het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze geeft aan welke de ruimtelijke
ambities voor de lange termijn zijn en
vormt de basis voor het Omgevingsplan
(voorheen bestemmingsplan, welstandsnota etc).
−− Betrek de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit / gemandateerde meer in het voor- en
RO-traject van plannen. In deze fase heeft
advisering meer effect en kan beter worden gestuurd op omgevingskwaliteit.
−− Organiseer een bijeenkomst/excursie
voor raadsleden, bijvoorbeeld gekoppeld
aan de presentatie van het jaarverslag.
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Net als voorgaande jaren kijkt de commissie terug op een jaar waarin goed is samengewerkt met de gemeente, zowel met het
bestuur als met de ambtenaren. Daarnaast is
de samenwerking tussen de commissie en
architecten en ontwikkelaars goed verlopen.
De commissie stelt het op prijs om bij de
ontwikkeling van stedenbouwkundige plannen, beeldkwaliteitplannen en bestemmingsplannen in een vroeg stadium betrokken te
worden.

Samenstelling

CRK

2017

In cijfers
VLNR: Jan Nakken, Wilma Broer, Peter Koelewijn, Sjef van Elk

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Voorzitter:
G.C.M. van Elk
Rayonarchitect
ir. W. Broer
Architect en stedenbouwkundige
ir. P. Koelewijn
Landschapsarchitect
ir. J. Nakken
Ambtelijke ondersteuning
W. Booiman
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Integrale Commissie welstand
en monumenten:
Rayonarchitect
ir. W. Broer
Adviseur cultuurhistorie
drs. R.J.A. Crols
Restauratiearchitect
ir. Q. van Swinderen
Ambtelijke ondersteuning
W. Booiman

−− Onder mandaat van de adviseur ruimtelijke kwaliteit zijn 149 plannen behandeld,
deels in aanwezigheid van de aanvrager of
ontwerper.
−− Van deze plannen werd 92% ter plekke
van een positief advies voorzien.
−− Voor 8% was een wijziging nodig.

−− Voor 8 plannen brachten wij een gecombineerd welstands- en monumentenadvies
uit.

