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Voorwoord
duurzaamheid en bouwen voor
de behoefte verstaan. Daar
ligt een belangrijke rol voor de
provincie, lokale overheden,
stedenbouwers, architecten
en projectontwikkelaars/

“Laten we naast
de aantallen
woningen die
worden gebouwd
ook aandacht
hebben voor de
kwaliteit ervan. ”
bouwbedrijven. Zodat
we over vele jaren nog
steeds trots zijn op onze
architectonische pareltjes.
Grote bouwinitiatieven worden

om advies voorgelegd aan de
grote welstandscommissie.
Kleinere, minder ingrijpende
plannen, worden onder
mandaat beoordeeld door de
rayonarchitect.
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 woningmarkt 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. Door de aantrekkende
economie is er voor het eerst
in tijden weer vraag naar
duurdere woningen. Het betreft
zowel kavels voor vrijstaande
woningen als grotere en
duurdere appartementen,
in met name de centra van
de steden en de dorpen. Deze
omslag op de woningmarkt
brengt voor ons een verplichting
met zich mee. Belangrijker
dan de aantallen woningen
die worden gebouwd, is de
kwaliteit daarvan. Onder
kwaliteit wordt o.a. de locatie
(bouwen op de juiste plek),
het architectonisch ontwerp,

Wilma Broer, rayonarchitect

Een terugblik

Persoonlijk kijk ik terug op een mooi jaar,
waarin wederom sprake was van een groeiend aantal plannen en adviezen. Het geeft
voldoening om telkens door dialoog en begeleiding initiatiefnemers uit te nodigen kwaliteit
te leveren. Daarbij is kwaliteit maatwerk, de
gemeente geeft zelf aan wat voor een gebied
of plek wenselijk is. Voor mij is dat het vertrekpunt en verken ik met initiatiefnemers de
mogelijkheden. Dat vraagt overigens ook om
continue afstemming met de ambtelijke organisatie, wat afgelopen jaar prima is verlopen.
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Fort Geldersoord in Westervoort

Cultuurhistorie
1 | Visualistatie entreezone
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Fort Geldersoord in Westervoort

2 | Visulisatie (binnen) pleinzijde
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“‘nu is de tijd rijp om het
prestigieuze project op
het landschapspark
Geldersoord op te pakken
en uit te voeren.”

Na een terugloop van nieuwbouwplannen tijdens crisisjaren is de
bouw weer volop bezig. Nu is de tijd rijp om het prestigieuze project
op het landschapspark Geldersoord op te pakken en uit te voeren.
Het plan is meerdere malen besproken in kwaliteitsteamverband en
samen met de rayonarchitect.
Met de insteek om bouwmassa’s te ontwerpen als fort is positief ingestemd. In een aantal schetsen kwamen de verschillende onderdelen
niet altijd succesvol over om dit concept te ondersteunen. Er is samen
met de architect over gebrainstormd en gediscussieerd. Het beoordelingsproces is goed verlopen in een collegiale sfeer. Dit heeft een
prachtig resultaat opgeleverd.

Ontwerp
Jan Bakers Architecten

De welstandscommissie 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 Westervoort!

... 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-

... cultuurhistorie
De integrale commissie welstand- en cultuurhistorie adviseert ook over cultuurhistorische
aspecten. Wijzigingsplannen voor monumenten worden grotendeels onder mandaat
van de integrale commissie besproken.
Bespreekplannen worden geagendeerd in de
subcommissie en aldaar probleemoplossend
besproken met initiatiefnemers en ontwerpers. De commissievergaderingen 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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Schuurwoning

... bouwplannen
De grootste deel van de advisering door de
welstandscommissie 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 welstandscommissie
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 positief 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.

De schans

Nieuwbouw woningen
1 t/m 4 | Diverse gevelaanzichten
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De schans

5 | Tijdens de vergadering worden de materialen bemonsterd

Voor de vrije kavels was een nogal streng beeldkwaliteitplan opgesteld. Twee jaar geleden was er behoefte om het plan op een aantal
punten te wijzigen. Samen met een aanpassing van het bestemmingplan is ook het beeldkwaliteitplan versoepeld. Afgelopen twee jaar
zijn veel verschillende architecten en opdrachtgevers op gesprek
geweest om over de plannen te praten.
Als een plan niet voldeed aan de gestelde eisen van het beeldkwaliteitplan, werd er oplossingsgericht meegedacht tot er een goedkeuring vanuit welstand ontstond. Nu het plangebied bijna is afgerond,
is het goed te zien hoe het beleid heeft geleid tot een passende invulling van woningen die goed aansluit op de bestaande woonbuurt
‘de Schans’.
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“afgelopen twee jaar zijn
veel verschillende
architecten en
opdrachtgevers op
gesprek geweest.”

Ontwerp
Markwin De Zee
Kwin Bouwmanagement & Ontwikkeling, Apeldoorn en omgeving, Nederland

Rol van de commissie

Werkwijze

Voormalige steenfabriek Korevaar

Mandaat adviseur ruimtelijke kwaliteit
De adviseur ruimtelijke kwaliteit en het burgerlid zijn samen het eerste aanspreekpunt
voor gemeente en initiatiefnemers. Het
merendeel (60 %) van de plannen wordt
wekelijks ter plekke bij de gemeente door de
adviseur voorzien van een positief advies.
Een deel van de plannen (40 %) wordt voorzien van een advies met aanbevelingen hoe te
voldoen aan het gemeentelijke beleid. Door
deze open werkwijze is een negatief eindadvies een zeldzaamheid (0 keer). De advisering
van de adviseur ruimtelijke kwaliteit gebeurt

Werkwijze van de gemeente
Alle plannen die aan de Welstandscommissie 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. Tevens
zorgt hij ervoor, dat op de website van de
gemeente Westervoort de agenda van de
commissievergadering wordt gepubliceerd.
Indieners/ontwerpers van het bouwplan worden per e-mail uitgenodigd om bij de behandeling van het bouwplan aanwezig te zijn. Er
wordt veel gebruik gemaakt van de geboden
mogelijkheid. Het betreft vooral aanvragers,

architecten, bouwkundig tekenaren en de
pers.
Deze openbare vergadering vindt iedere
dinsdagochtend om de twee weken plaats
op het gemeentehuis in Duiven. De adviseur
ruimtelijke kwaliteit heeft zowel een positief
als negatief mandaat. Veelal kleine plannen
worden besproken, waarbij de gemaakte
opmerkingen bewerkt kunnen worden binnen
enkele werkdagen. Vaak worden deze plannen afgedaan per email. Plannen waarover
twijfel bestaat, grote bouwplannen en bijzondere bouwplannen worden doorgeleid naar
de grote commissie.
Afstemming met kwaliteitsteams
Voor de kwaliteitsteams Beekenoord en de
Schans worden de plannen in de vergaderingen van de welstand afgestemd. Dit betekent
vaak meerdere besprekingen in en vroegtijdig stadium, waarbij de planaanpassingen
tijdens het proces worden meegenomen
met als doel het verbeteren van de ruimtelijke
kwaliteit. Door deze werkwijze is de latere
beoordeling in het kader van de omgevingsvergunningaanvraag een formaliteit.
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onder mandaat van de commissie en met
grote regelmaat in aanwezigheid van de aanvragers. Afgelopen jaar hebben wij ca. 195
bezoekers ontvangen tijdens de mandaat- en
commissievergaderingen. Verder worden de
vergaderingen soms bezocht door de journalist van De Gelderlander. Het is een efficiënte,
laagdrempelige en snelle werkwijze die erg
gewaardeerd wordt door aanvragers en
adviseurs.

Westervoort en Duiven samen
Gemeentehuis Westervoort
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In juli 2016 besloten de raden van de
gemeente Duiven en de gemeente Westervoort tot een ambtelijke fusie per 1 januari
2018. Deze nieuwe organisatie werkt dan
voor beide gemeenten.
Wel behouden na de ambtelijke fusie Westervoort en Duiven hun eigen gemeenteraad
en eigen college van Burgemeester en
Wethouders).
Voor de bouwplanadvisering betekent dit
wel een efficiencyslag. Alle bouwplannen
worden samengevoegd in één vergadering
en besproken op een locatie in Duiven.

Huis Hamerden

Rijksmonument
1 | Boerderijwoning
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Huis Hamerden

3 | Tweekapper

De voorbereiding van de toekomstige bouwwerkzaamheden op
‘Huis Hamerden‘ zijn volop in gang. Afgelopen jaren zijn de herstelwerkzaamheden en herbestemming van het rijksmonument Huis
Hamerden afgerond. Het rijksmonument maakt in het Masterplan deel
uit van het gebied waarin beoogd wordt het landschappelijke karakter
te behouden tot aan de Hamersestraat, en dus ook tot rondom het
plangebied.
Binnen het stedenbouwkundig bebouwingsconcept van Oostzee
stedenbouw wordt de nieuwbouw van verschillende woningen
mogelijk. Op het erf van Huis Hamerden komen twee bouwdelen. Een
langer blok is ontworpen in de vorm van een ‘schuur’ type, het andere
is een twee-kapper in de vorm van een ‘hooimijt’. Daarnaast worden

twee ‘woonerven ’ toegevoegd met bebouwing die ontsloten wordt
vanaf de nieuwe aansluiting op de rotonde. De bebouwingsclusters
zijn compact van opzet. Hiermee is aansluiting gezocht bij de lage
bebouwingsdichtheid en de groene omgeving. De structuurvisie zegt
over dit gebied: ‘een parkachtige ontwikkeling met een natuurlijk verloop tussen de kern en het buitengebied’.
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2 | Hooibergwoning

Ontwerp
Cor de Bruin, ABCV ARCHITECTUUR

Conclusies & aanbevelingen
Station Westervoort

−− 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 ziet de commissie
terug op een jaar waarin goed is samengewerkt met de gemeente, zowel met het
bestuur als met de ambtenaren. Daarnaast
is 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

commissie

2017

In cijfers
VLNR | Jan Nakken, Wilma Broer, Peter Koelewijn, Sjef van Elk
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Voorzitter
G.C.M. van Elk
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
ir. W. Broer
Architect en stedenbouwkundige
ir. P. Koelewijn
Landschapsarchitect
ir. J. Nakken
Adviseur cultuurhistorie
W. Weijkamp MA
Ambtelijke ondersteuning
M. Claassen

−− Onder mandaat van de adviseur ruimtelijke
kwaliteit zijn 76 plannen behandeld, deels in
aanwezigheid van de aanvrager of ontwerper.
−− Van deze plannen werd 83% ter plekke van
een positief advies voorzien.
−− Voor 17% was een wijziging nodig.
−− De voltallige commissie behandelde in totaal
4 plannen.
−− Voor 1 plan brachten wij een gecombineerd
welstands- en monumentenadvies uit.

Ernstige strijd met welstand
In 2017 heeft de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit géén advies uitgebracht met de
conclusie ‘ernstige strijd met welstand’.
Volgens artikel 5.5. van de Welstandsnota is
in dergelijke gevallen sprake van een exces.
Dat wil zeggen een buitensporigheid in het
uiterlijk, die ook voor niet deskundigen zichtbaar en onmiskenbaar is.

