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Voorwoord

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.
Namens de commissie heeft de
gemandateerde rayonarchitect
het grootste deel van de
plannen voor haar rekening
genomen. Alleen grootschalige
of complexe plannen zijn
aan de voltallige commissie
voorgelegd. Onze ambitie is om
samen met u - of het nu gaat om
de uiterwaarden of de kernen
- het landschap mooi vorm
te blijven geven in de nieuwe
gemeente West Betuwe.
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Met dit jaarverslag geven we
inzicht in de werkwijze, de
samenstelling van de commissie
en het aantal plannen dat is
behandeld in 2017.
Daarmee krijgt u een impressie
van de plannen en ruimtelijke
ontwikkelingen waar de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
bij betrokken was. 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

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.
Martin van Bleek is restauratiearchitect en deskundige van de
CRK.

gemeente en de Omgevingsdienst Rivierenland verloopt daarbij goed. De plannen
worden tijdens de 2-wekelijkse vergadering
afgedaan, zowel in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning als in vooroverleg.
Voor wijzigingen aan of bij monumenten en
in de beschermde gezichten zijn adviezen
nodig op het gebied van welstand en cultuurhistorie. Beide disciplines zijn aanwezig,
waardoor er geïntegreerde adviezen kunnen
worden uitgebracht. Monumentenplannen

In het verslagjaar 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.
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2017 was een mooi jaar, waarin wederom
sprake was van een groeiend aantal plannen
en adviezen binnen de gemeente Geldermalsen. Bij onze advisering leggen we de nadruk
op dialoog en begeleiding, vanuit een oplossingsgerichte houding. We hopen dat burgers en ondernemers hierdoor gestimuleerd
worden om plannen te maken die bijdragen
aan de woon- en omgevingskwaliteit. Samen
werken we aan de beste oplossing, waarmee
we zowel de omgevingskwaliteit verbeteren,
als tegemoet komen aan de wensen van de
initiatiefnemer. De samenwerking met de

worden eenmaal in de vier weken besproken.
Een monumentenadviseur en een burgerlid,
deskundig op het gebied van Cultuurhistorie zijn daarbij aanwezig. Bij de advisering
worden ook aspecten zoals landschappelijke
inpassing of inrichting van openbare ruimte
meegenomen.

Gids voor Ruimtelijke Kwaliteit
Gemeentehuis Geldermalsen
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In opdracht van de gemeente Geldermalsen
is een Gids voor Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld. De Gids is tot stand gekomen na een
zorgvuldig traject waarbij de gemeenteraad,
ondernemers en burgers zijn betrokken.
Zo is er in een vroeg stadium helderheid over
de contouren van het nieuwe beleid ontstaan.
De Gids is veel meer dan een welstandsnota,
het gaat om integraal beleid voor omgevingskwaliteit, waarbij ook cultuurhistorie, landschap en duurzaamheid een grote rol spelen. Daarmee is optimaal ingespeeld op de
kwaliteiten en identiteiten van de gemeente
Geldermalsen en is voor elk gebied beleid
op maat gemaakt. De Gids legt hierbij een
logisch verband tussen waarden, kernkwaliteiten, ambities en richtlijnen.
Er is gekozen voor een uitnodigende opzet:
minder toetsingscriteria en meer ruimte voor
initiatief. Daarnaast is veel met beeldmateriaal gewerkt, ter ondersteuning van de tekst.
De Gids is zowel een toetsingskader voor
kleinere plannen als een stimulerend kader
voor grotere opgaven. Hiermee is een goede
balans ontstaan tussen vrijheid voor burgers
en waarborgen van cultuurhistorische, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten.

Stedenbouwkundig plan

Rhenoy Noord
1 | Schets vogelvlucht Oudenborch Rhenoy

2 | Stedenbouwkundig Plan

3 | Perspectief kavel 28
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Rhenoy Noord

5 | Plan Rhenoy kavel 25 | Achitect: Korfker architecten

Nabij het dorpje Rhenoy, een landelijk dorp aan de Linge, is een terrein vrijgekomen op de locatie van een voormalig autosloopbedrijf.
De gemeente heeft ingestemd met de herontwikkeling van dit terrein,
dat 5 hectare beslaat. Het terrein grenst aan het dorp Rhenoy in het
zuiden en aan polderlandschap in het noorden.
In totaal worden er 80 woningen ontwikkeld. Voor Rhenoy Noord is
een beeldkwaliteitplan opgesteld dat uitgaat van een dorps gevarieerd karakter. Er wordt uitgegaan van eenvoudige bouwvolumes
met pannen- of rietendaken, in dorpse en landelijke bouwstijlen.
De beoogde architectuur is eenvoudig en ingetogen met een eigentijdse vertaling van traditionele materialen en details, en metselwerk,
hout of keimwerk voor de gevels.

Er zijn verschillende plannen voor woningbouw in het plangebied
Rhenoy-Noord behandeld. Zo betrof het plan De Oudenborch in
Rhenoy (fase 2) in totaal 9 woningen, bestaande uit een kort rijtje
woningen, twee-onder-een-kap-woningen en vrijstaande woningen.
De opzet ontving een positieve reactie van de commissie. Met name
is er geadviseerd op de uitwerking met betrekking op een zorgvuldig
materiaalgebruik, kleurenpallet en detaillering. Het materiaal dat het
beeldkwaliteitplan voorschrijft is traditioneel en dorps: metselwerk en
keramische dakpannen. De commissie heeft ook zeker aandacht voor
entrees, raamkozijnen, dakkapellen en daklijsten.
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4 | Kerk Rhenoy

Aanbevelingen
Sfeerbeeld De Plantage Geldermalsen
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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.

17 woningen in nieuwbouwplan

De Lingedonk
1 | Situatie plan

2 | De Lingedonk in aanbouw

3 | De rand van Lingedonk (zicht op station Geldermalsen)

4 | Gevels Tuileries Bagatelle
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De Lingedonk

6 | Linkergevel Vilette

De Lingedonk is een klein terrein nabij station Geldermalsen dat wordt
ontwikkeld als woonwijk met een dorps, traditioneel karakter. Het
stedenbouwkundige plan gaat uit van een ronde, lusvormige structuur waaraan in radiaalrichtingen hofjes-verkavelingen zijn ontwikkeld.
Voor dit gebied geldt een beeldkwaliteitplan. Er wordt uitgegaan van
een traditioneel beeld, dat aansluit bij de karakteristiek van Geldermalsen. In 2016 en 2017 zijn verschillende bouwplannen voor grondgebonden woningen voorgelegd. Een spraakmakend plan dat in 2017
is voorgelegd betreft een plan voor een 17-tal woningen gelegen aan
een groen hof of plantsoen. De commissie had naast aandacht voor
passende architectuur ook aandacht voor erfafscheidingen.
Specifiek is geadviseerd in te spelen op de (fraaie) ligging langs

het landelijk gebied, bijvoorbeeld door bijzondere raampartijen en/
of uitbouwen zoals serres. In lijn met het beeldkwaliteitplan werd
geadviseerd te komen tot een samenhangend, verzorgd en overwegend groen begroeid beeld langs het centrale binnengebied, en langs
andere zij- en achtertuinen die grenzen aan openbaar gebied.
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5 | Voorgevel Vilette

Ontwerp
Dura Vermeer

Kansen voor de toekomst

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in
werking. 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. En om de dialoog met de burger op een inspirerende wijze
te kunnen voeren. Door in een vroeg stadium,
in gezamenlijkheid met de Commissie Ruim-

telijke Kwaliteit en alle betrokkenen, een basis
te leggen 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 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.
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In 2017 is het voorstel aangenomen om de
gemeenten Neerijnen, Geldermalsen en Lingewaal samen te voegen tot gemeente West
Betuwe. De beoogde datum van herindeling
is 1 januari 2019. Aanleiding voor het voorstel is het herindelingsadvies 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
taken uit te voeren. Daarbij kan de samenvoeging rekenen op breed bestuurlijk en regionaal draagvlak en voldoende maatschappelijk
draagvlak.

Bedrijventerrein

Homburg Beesd
1 | Aanzicht noordwest
Ontwerp: Architect Jordi de Groot
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Voor het bedrijventerrein Homburg in Beesd ligt de lat voor wat betreft
de ruimtelijke kwaliteit van meet af aan hoog. De ontwikkeling van
Homburg betreft het gebied tussen het bestaande bedrijventerrein en
de op- en afrit van Rijksweg A2. Het terrein is in drie zones verdeeld,
elke zone heeft specifieke criteria voor beeldkwaliteit.
Een voorbeeld van een plan uit 2017 is het plan voor de bouw van een
garagebedrijf aan de rand van het terrein. Het plan is eenvoudig van
opzet en heeft een duidelijk gemarkeerde entree, in overeenstemming
met de uitgangspunten van het beeldkwaliteitplan. In overleg met de
architect is het plan verbeterd op punten van reclame-uitingen en
kleurstelling van gevelelementen. Deze uitingen mogen opvallen
maar niet te schreeuwerig worden. Er wordt uitgegaan van een

subtiele aanlichting aan de achterzijde van de belettering op de gevel,
in een lichtkleur die afgestemd is op de kleur van de kaders.

Monumenten

OLV geboortekerk, Kerkweg 5
2 | OLV geboortekerk

Bij wijzigingsplannen voor monumenten of in het beschermd stadsgezicht is het beleid gericht op behoud en versterking van de cultuurhistorische waarden. Dit wil niet zeggen dat aanpassingen naar
hedendaagse wensen niet mogelijk zijn, maar het vraagt wel om een
zorgvuldige aanpak en maatwerk om te komen tot een goede harmonie tussen de waardevolle historische karakteristiek en nieuwe
toevoegingen. Over monumenten en andere cultuurhistorische
zaken wordt een geïntegreerd welstands- en monumentenadvies
uitgebracht. Naast wijzigingsplannen voor monumenten, worden
ook beleidsstukken behandeld.

Er zijn verschillende wijzigingsplannen voor monumenten aan de orde
geweest, zoals Middenstraat 31 in Rumpt, een plan voor de uitbreiding van een schuur door middel van een overkapping.
Daarnaast werd een plan behandeld voor een nieuwe zonnewijzer
voor de Onze Lieve Vrouw geboortekerk aan de Kerkweg 5 in
Gellicum.
Het voorstel betrof het aanbrengen van een zonnewijzer tegen de
zuidelijke steunbeer van de toren. De commissie had daarbij speciale
aandacht voor de manier van bevestigen zodoende dat de stenen zo
min mogelijk beschadigd raken.
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1 | Nieuwe situatie OLV geboortekerk
Ontwerp: Bureau Delfgou

Samenstelling

CRK

2017

In cijfers
Nieuwbouwwijk De plantage
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Voorzitter
F.R. (Free) Hoving,
Oud-wethouder gem. Rozendaal
Adviseur ruimtelijke kwaliteit /
rayonarchitect
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
Adviseur cultuurhistorie
ir. M.A. (Martin) van Bleek
(restauratie-architect)
Gelders Genootschap
Burgerleden Geldermalsen
Mevr. G. (Gabriëlle) van der Weide,
burgerlid welstand
R.C. (Ruud) Koch, burgerlid cultuurhistorie
Mevr. C.E. (Christine) Sterrenburg-De Jong,
vervangend burgerlid
Ondersteuning vanuit de ODR
J.M.M. (Hans) Pijpers, vergunningverlener

−− Onder mandaat van de adviseur ruimtelijke kwaliteit zijn 226 plannen behandeld,
deels in aanwezigheid van de aanvrager
of ontwerper.
−− Van deze plannen werd 73% ter plekke
van een positief advies voorzien.
−− Voor 27% was een wijziging nodig.

−− Voor 19 plannen brachten wij een gecombineerd welstands- en monumentenadvies uit.

