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Voorwoord

de gemandateerde rayonarchitect
het grootste deel van de plannen
voor haar rekening genomen.
Alleen grootschalige of complexe
plannen zijn aan de voltallige
commissie voorgelegd.
De ambitie ligt hoog om met u,
van Ophemert tot Hellouw, de
dorpen en het landschap mooi
vorm te blijven geven richting de
nieuwe gemeente West Betuwe.
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Met dit jaarverslag krijgt u een
impressie van de plannen en
ruimtelijke ontwikkelingen
waar de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit bij betrokken was in
2017.
Er zijn plannen aan de orde
geweest voor nieuw- en
verbouw van onder meer
monumenten, woningen,
kantoorpanden en
bedrijfsbebouwing. Bij de
beoordeling van de plannen
wordt onder meer gelet op de
afstemming op de bestaande
bebouwing, van het pand
op zichzelf en in relatie tot
de omgeving. De mate van
afstemming is van invloed op de
samenhang en de kwalitatieve,
verzorgde uitstraling van een
gebouw, straat of buurt.
Namens de commissie heeft

Tessa Stahlie-Biersteker

Een terugblik van de rayonarchitect

Tessa Stahlie-Biersteker was in 2017 rayonarchitect en secretaris van de
CRK. Per 1 januari 2018 is Engeli Kummeling rayonarchitect en secretaris
van de CRK.

In 2017 heb ik wederom met veel plezier bijgedragen aan de omgevingskwaliteit van de
gemeente Neerijnen. Daarbij ligt de nadruk
op dialoog, begeleiding en een oplossingsgerichte houding. Hierdoor worden initiatiefnemers gestimuleerd om plannen te maken
die positief bijdragen aan de omgevingskwaliteit. Deze werkwijze geeft voldoening: we
werken samen met aanvragers en ontwerpers
aan de beste oplossing, waarmee we zowel
de kwaliteit van de publieke ruimte verbeteren
alsook de wensen van de opdrachtgever vervullen. De samenwerking met de gemeente

Voor wijzigingen aan of bij monumenten en
in de beschermde gezichten zijn adviezen
nodig op het gebied van welstand en cultuurhistorie. Deze adviezen worden op elkaar
afgestemd door een gezamenlijke bespreking
met (een afgevaardigde van) de monumentencommissie, waardoor er geïntegreerde
adviezen kunnen worden uitgebracht.
Met dit jaarverslag van de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit geven wij inzicht in de
werkwijze en samenstelling van de commissie. Tevens laten we zien hoeveel plannen
zijn behandeld. Er zijn plannen aan de orde
geweest voor nieuw- en verbouw van onder
meer monumenten, woningen, kantoorpanden en bedrijfsbebouwing, zowel in als buiten

de kernen. Bij de beoordeling van de plannen
wordt onder meer gelet op de afstemming op
de bestaande bebouwing, van het pand op
zichzelf en in relatie tot de omgeving.
De mate van afstemming is van invloed op
de samenhang en de kwalitatieve, verzorgde
uitstraling van een gebouw, straat of wijk.
In de welstandsnota of in een beeldkwaliteitplan is aangegeven welke mate van afstemming gewenst is.
Voor nieuwbouw van woningen zijn diverse
plannen besproken, zowel projectmatig als
particulier, op verschillende locaties in de
gemeente.
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en de Omgevingsdienst Rivierenland verloopt daarbij goed.
De meeste plannen worden ter plekke tijdens
het tweewekelijkse mandaatoverleg afgedaan. Hierbij gaat het om plannen in het kader
van vooroverleg en een aanvraag omgevingsvergunning. Tijdens deze vergaderingen vindt
ook overleg plaats met initiatiefnemers en hun
adviseurs over de plannen, op een constructieve en oplossingsgerichte wijze.

Kansen voor toekomst van Neerijnen

In 2017 is het voorstel aangenomen om de
gemeenten Neerijnen, Geldermalsen en
Lingewaal samen te voegen tot gemeente
West Betuwe. De beoogde datum van deze
herindeling is 1 januari 2019. Aanleiding
voor het voorstel is het advies van de betrokken gemeenten, voorzien van een positieve
zienswijze van Gedeputeerde Staten van de
provincie Gelderland. Met de samenvoeging
wordt een robuuste en duurzame gemeente
gevormd die past binnen de ontwikkelingen
in de regio Rivierenland en beter is toegerust
om de huidige en toekomstige opgaven en

Dorpse bebouwing Waardenburg

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 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 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.

Neerijnen

Jaarverslag 2017

Kerkje bij het Gemeentehuis Neerijnen

taken uit te voeren. Daarbij kan de samenvoeging rekenen op breed bestuurlijk en regionaal draagvlak en voldoende maatschappelijk draagvlak. Een andere belangrijke
verandering is de invoering van de nieuwe
Omgevingswet in 2021. Hierop inspelen,
door 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.
Een hoofddoel van de Omgevingswet is
het begrip ‘goede omgevingskwaliteit’. De
overheid en initiatiefnemer hebben de plicht

St. Antoniestraat 35 Tuil

Glastuinbedrijf
2 | Zijgevels

Een selectie uit de plannen
In 2017 zijn plannen voor woningbouw aan de orde geweest.
Deze betreffen zowel nieuwbouwplannen als uitbreidingen en
verbouwingen. Daarnaast zijn plannen voor bedrijfsbebouwing,
zowel op bedrijventerreinen als in het buitengebied (stallen,
schuren, kassen) voorgelegd. Een voorbeeld is het plan voor
een nieuw glastuinbouwbedrijf op het adres St. Antoniestraat
35 in Tuil. Voorbeelden van particuliere woningbouw die in het
verslagjaar aan de orde zijn geweest, betreffen die voor kavels
achter de Oude Zandstraat in Opijnen en voor Melssinghdreef 10
in Tuil.

St. Antoniestraat 35 Tuil
Voor de realisatie van een glastuinbedrijf langs de St. Antoniestraat
in Tuil is in een vooroverleg een schetsplan aan de commissie gepresenteerd. Door in een vroeg stadium in overleg te gaan met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, is het proces voor een goed plan soepel
verlopen. In dit overleg adviseerde de commissie om materiaal en
kleurgebruik van het dak en langsgevels van de verschillende volumes
gelijk te houden. Er is een sterk en samenhangend architectuurbeeld
ontstaan.
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1 | Voorgevel

Ontwerp
Looije Agro technics

Aanbevelingen
Stroomhuis Neerijnen
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−− Betrek de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (nog) meer in het voor- en RO-traject
van plannen. In deze fase heeft advisering
meer effect en kan beter worden gestuurd
op omgevingskwaliteit.
−− Door goed overleg in het voortraject kan
goed geanticipeerd worden op de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt.
Onder deze wet wordt omgevingskwaliteit
veel meer een verantwoordelijkheid van
ons allen. Om dat te realiseren staan niet
langer regels voorop, maar wordt gekeken
hoe plannen of projecten kunnen bijdragen aan ‘een goede omgevingskwaliteit’.
Burgers en bedrijven krijgen hierdoor
meer ruimte om hun plannen te realiseren.
Gemeenten krijgen op hun beurt meer
ruimte om een afweging te maken tussen
verschillende ruimtelijke belangen.
−− Organiseer een bijeenkomst/excursie
voor raadsleden, bijvoorbeeld gekoppeld
aan de presentatie van het jaarverslag.

Melssinghdreef 10
1 | Gevels woonhuis
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Melssinghdreef 10 Tuil

2 | Voorgevel hooischuur

3 | Rechterzijgevel hooischuur
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Het plan voor de bouw van een woning met bijgebouwen paste niet
in het bestemmingsplan. Er is een positief advies gekomen voor de
ontwikkeling vanuit de gemeente. De architect presenteerde aan de
commissie een bouwplan in traditionele, landelijke stijl met toch een
bijzondere vormgeving: de woonboerderij is zorgvuldig ontworpen
waarbij de detaillering in dezelfde consequente stijl is doorgezet.

Ontwerp
Huibers, bureau voor architectuur

Oude Zandstraat Opijnen
1 | Voorgevel Oude Zandstraat kavel 3

2 | Zijgevel Oude Zandstraat kavel 3

3 | Voorgevel Oude Zandstraat kavel 4

4 | Zijgevel Oude Zandstraat kavel 4
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Oude Zandstraat Opijnen

5 | Impressie zes woningen op vrije kavels in Opijnen, Bouwkundig tekenbureau D. van Ballegooij

Aan de Oude Zandstraat in Opijnen zijn op zes vrije kavels nieuwbouwplannen voor particuliere woonhuizen besproken. Voor de
woningen zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden meegegeven.
De woningen hebben de overeenkomst dat ze een dwars-oriëntatie
ten opzichte van de weg hebben en bestaan uit één bouwlaag met
een kap.
Ten aanzien van de architectonische uitwerking heeft de commissie
vooral gelet op de verhoudingen en samenhang. Ook zijn er praktische tips gegeven over bouwen in een landelijke omgeving waarbij
in het geval van een witte gevel, de toepassing van een donkere plint
werd aangeraden. De overleggen verliepen aangenaam en hebben
snel geleid tot een positief advies.
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“ZES VRIJE KAVELS VOOR
WOONHUIZEN IN OPIJNEN
ZIJN OOK BEOORDEELD OP DE
ONDERLINGE SAMENHANG.”

Ontwerp kavel 3
Bureau Bongers
Ontwerp kavel 4
Bouwkundig tekenbureau D. van Ballegooij

Samenstelling

CRK

2017

In cijfers
Sfeerbeeld Waalbandijk Neerijnen
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Voorzitter
F.R. (Free) Hoving,
oud-wethouder gemeente Rozendaal
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
mevr. ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker
Gelders Genootschap
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
Vanaf 1 januari 2018
mevr. ir. E. (Engeli) Kummeling
Gelders Genootschap
Architect
ir. J.B. (Jan-Bart) van der Meer
Landschapsarchitect
mevr. ir. J.N. (Hanny) Heetman
Ondersteuning vanuit de ODR
K. van Dillen-Vos of ing J. Thielman

−− Onder mandaat van de adviseur ruimtelijke kwaliteit zijn 99 plannen behandeld,
deels in aanwezigheid van de aanvrager
of ontwerper.
−− Van deze plannen werd 85% ter plekke
van een positief advies voorzien.
−− Voor 15% was een wijziging nodig.

−− Voor 15 plannen brachten wij een
gecombineerd welstands- en
monumenten-advies uit.

Haarstraat 8 in Tuil

Huis Tuil
1 | Impressie oorspronkelijk Huis Tuil Klingelenberg

2 | Oude kaart kadaster 1826

3 | Ontwerp voorgevel nieuwbouw Huis Tuil

4 | Ontwerp zijgevel plan nieuwbouw Huis Tuil
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Haarstraat 8 in Tuil

Huis Tuil, Haarstraat 8 in Tuil
Een opmerkelijk plan in Neerijnen betreft de bouw van een woning
op de locatie Haarstraat 8 in Tuil. De locatie betreft het voormalige kasteelterrein ‘Huis Tuil‘ dat lange tijd onbebouwd was. Bij de
voorgestelde ontwikkeling van het terrein wordt uitgegaan van een
gedeeltelijke conservatie en reconstructie van het kasteelterrein, het
aanleggen van een openbaar wandelpad en de bouw van een nieuw
woonhuis. Het woonhuis zal aan de westzijde van de (verhoogde)
kasteellocatie, ter plaatse van de voormalige voorburg van het kasteel
worden gebouwd. Hierdoor blijft het kasteel-fundament, als ondergrondse erfgoed, behouden. Door wandelpad openbaar te maken en
de reconstructie van het kasteelterrein zal het ondergrondse erfgoed
weer beleefbaar worden. Dit is voor de gemeente een voorwaarde
voor het realiseren van een woning op dit terrein. Een andere voorwaarde is dat de nieuwbouw de cultuurhistorische waarden van

deze locatie respecteert.
De commissie heeft een voorstel voor de beeldkwaliteit gedaan,
waarbij is uitgegaan van een verwijzing naar de ruimtelijke karakteristieken van het historische Huis Tuil, naar een prent uit 1828.
Hierbij wordt uitgegaan van een rijzig pand, met de uitstraling van een
kasteel. Er zijn uitgangspunten voor de hoofdopzet, de vorm en de
detaillering opgenomen, alsmede referentiebeelden voor het nieuwe
woonhuis.
Het oude kasteelterrein is op een sobere wijze in het terrein herkenbaar gemaakt en verder ontzien, terwijl de slotgracht is hersteld.
Het grasland met incidentele bomen is passend als hoofdthema,
terwijl een nieuw aan te leggen boomgaard bij het huis refereert
aan de vroegere boomgaarden op deze locatie. In het kader van de
maatschappelijke meerwaarde is een openstelling gerealiseerd door
middel van een rondwandeling over een half verhard pad langs de
randen van het terrein
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Plannen met Cultuurhistorische waarde
Verschillende plannen met een cultuurhistorische waarde zijn in de
commissievergaderingen van Neerijnen aan de orde geweest. Het
gemeentelijke monument aan de Waalbandijk 295 in Haaften is
een voorbeeld. Dit 19e eeuwse monument was verbouwd in 1956
waarbij een serre was toegevoegd. De eigenaar wilde de serre laten
verwijderen en de oorspronkelijke buitenmuur herstellen. Daarnaast
werd voorgesteld om de buitenmuren en het dak te isoleren. In goed
overleg met de commissie is tot een oplossing gekomen die recht
doet aan het oorspronkele, monumentale beeld. Een ander voorbeeld
is de bouw van een woning op een voormalig kasteelterrein. In de
volgende paragraaf is dit plan nader toegelicht.

11 windmolens en zonnepark

Zonnepark Deil
1 | Zonnepark in Deil bij de A15 ter grootte van 18 voetbalvelden
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11 windmolens en zonnepark

2 | Sfeerbeeld van het Gelders Landschap

“HET ZONNEPARK IN DEIL IS
HET GROOTSTE ZONNEPARK
VAN GELDERLAND EN IS
AANGELEGD OP EEN
VOORMALIGE VUILSTORT
BIJ DE A15.”
In 2017 werd het plan voor drie windmolens gecombineerd met een
zonnepark, gesitueerd aan de Rijksweg A15, voorgelegd aan de commissie. Dit plan is vanwege de impact op het landschap en de rijksbelangen in de voltallige commissie besproken.
Om goed inzicht te krijgen in de werkelijke ruimtelijke impact van het
windpark op de wijdere omgeving is de Milieu Effect Rapportage
geraadpleegd. Het gaat hier met name om de aangrenzende Nationale Landschappen. Hierbij is het provinciaal en gemeentelijk beleid
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Windpark Deil bestaat uit 11 windmolens die worden opgesteld in
een groter gebied nabij knooppunt Deil. Het windpark past in het
rijks-, provinciaal en gemeentelijk (energie)beleid en sluit in groter
verband aan bij het project ‘De Duurzame Energiesnelweg A15‘. Hierdoor ontstaan nieuwe kwaliteiten (betekenis) voor de leefomgeving.
Ook sluit de lijnopstelling van het windpark aan bij de bestaande oostwest gerichte landschapsstructuur van het rivierengebied.

gericht op het behouden of versterken van de landschappelijk kernkwaliteiten van deze Nationale Landschappen.
Tevens is het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeenten
Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen van belang om het plan te kunnen beoordelen.
Er is gekomen tot een zorgvuldige inpassing met maatwerk op
gebiedsniveau.
Daarbij zijn kwaliteitsbijdragen in de vorm van passende landschapselementen (bijvoorbeeld bomen, bosjes, houtwallen en hagen) aangelegd, waardoor de kernkwaliteiten worden behouden of versterkt.

