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Leo van Grondelle

Ervaringen in het afgelopen jaar

In Scherpenzeel zijn diverse interessante
nieuwe ontwikkelingen gaande, zoals de
bouw van twee nieuwe scholen, waarbij ik het voorrecht had om als jurylid mijn
inbreng te leveren bij de selectie van de
architecten. Daarnaast krijgt de uitbreiding
van Scherpenzeel-Zuid al aardig vorm. De
eerste bewoners zijn geïnstalleerd en inmiddels liggen er nieuwe uitbreidingsplannen
op de tekenplank. Maar er is meer gaande;
De ontwikkeling van plan Weijdelaer vormt
een belangrijke stap voor Scherpenzeel. De
renovatie van de oudbouw is bijna afgerond

tevreden zijn over deze manier van werken.
Veel plannen worden tijdens het mandaatoverleg besproken. Een open houding en
respect voor elkaars belangen dragen daarin
bij aan een constructieve sfeer zodat in
gezamenlijkheid de plannen tot stand komen.
Dit is een manier van werken die past bij de
op komst zijnde Omgevingswet. Het is dan
ook aan te bevelen om deze werkwijze vast te
houden en waar mogelijk verder te versterken. Kortom: met enthousiasme en passie
voor een mooie leefomgeving in Scherpenzeel heb ik mijn werk het afgelopen jaar
mogen doen en zie ik uit naar het jaar 2018,
in de hoop dat ook dit een inspirerend en
mooi bouwjaar voor Scherpenzeel zal worden!
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en de bouwwerkzaamheden van de nieuwbouw is inmiddels gestart.
Al deze nieuwe ontwikkelingen worden door
mij op de voet gevolgd samen met de heer
van Riel, het burgerlid van de commissie.
Bij de bespreking over de betreffende plannen brengt de hij zijn plaatselijke kennis in
en als adviseur geef ik daarbij professioneel
advies, een mooie combinatie. Als adviseur
ruimtelijke kwaliteit hecht ik aan een goede
dialoog met initiatiefnemers en is mijn streven
om burgers en ondernemers te inspireren
tot het maken van plannen die bijdragen aan
een mooie en prettige woon- en omgevingskwaliteit. Daarbij is harmonie met de dorpse
en landelijke omgeving van Scherpenzeel
een belangrijk aandachtpunt. Dit kan ik als
adviseur niet alleen. Het vraagt om intensieve
samenwerking met de ambtelijke organisatie. Daarin spelen de diverse projectleiders,
beleidsmedewerkers, vergunningverleners,
het college en de raad een belangrijke rol.
Doordat er regelmatig contact is met de
diverse betrokkenen uit de gemeentelijke
organisatie ontstaat er draagvlak en een
gezamenlijk aanpak bij het realiseren van
deze omgevingskwaliteit. Het is daarom
prettig om te merken dat ook initiatiefnemers

Zorg en Wonen

Weijdelaer
1 | Artist impression

2 + 3 | Later toegevoegde techniek op het dak van Weijdelaer heeft impact op het bebouwingsbeeld
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Weijdelaer

4 | Situatie eerste opzet plan Weijdelaer

Een ingreep met impact is de uitbreiding van Weijdelaer aangezien
deze locatie aan de parklaan een duidelijke relatie heeft met het park
van huize Scherpenzeel en onderdeel uitmaakt van het centrumgebied. Inmiddels is het bestemmingsplan in verband met deze ontwik-

keling gewijzigd en is er een beeldkwaliteitplan vastgesteld. In dit
beeldkwaliteitplan wordt samen met het bestemmingsplan het kader
voor de nieuwe bebouwing gevormd. Een helder kader bij nieuwe
ontwikkelingen draagt in belangrijke mate bij aan de wijze waarop de
planontwikkeling en advisering plaatsvindt. Vanwege het belang van
dit plan hebben meerdere constructieve overleggen met de architect
plaatsgevonden. Inmiddels zijn de eerste bouwplannen gepasseerd.
De opzet is om, naast de renovatie van de oudbouw, meerdere gebouwen te realiseren tussen de Dorpsstraat en de Parklaan. Het plan aan
de Parklaan is het eerste gebouw dat gerealiseerd zal worden. Op
basis van de getoonde schetsen en beelden werd geadviseerd om
de plastiek van de gevels te vergroten. Ook de entree werd op basis
van de adviezen gewijzigd. Hierdoor heeft de ingang van het gebouw
meer expressie gekregen en wordt deze beter herkenbaar. Voor het
inrichtingsplan van de openbare ruimte werd aandacht gevraagd
voor de opzet van de nieuwe binnenplaats. Geadviseerd werd om de
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“WEIJDELAER:
EEN BELANGRIJK ONDERDEEL
VAN HET CENTRUMGEBIED.”

bestaande bomen zo veel mogelijk te behouden. Voor wat de betreft
de uitvoering bestaat enige zorg. Op het dak van de oudbouw is
bijvoorbeeld techniek geplaatst zonder dat dit onderdeel uitmaakt van
de vergunning. De impact ervan is nogal groot. Met enkele aanvullende ingrepen zou het effect opgevangen kunnen worden. Geadviseerd
wordt om de techniek beter te integreren in de bestaande bebouwing.
Met interesse worden verdere ontwikkelingen tegemoetgezien.

Ontwerp
Synarchio architecten

Aanbevelingen

−− De wijze waarop in de gemeente Scherpenzeel wordt geadviseerd, anticipeert
in zekere mate op de Omgevingswet.
Onder deze wet wordt omgevingskwaliteit veel meer een verantwoordelijkheid
van ons allen. Daarbij staan niet langer
regels voorop, maar wordt vooral gekeken hoe plannen of projecten kunnen
bijdragen aan ‘een prettige en duurzame
omgevingskwaliteit’. Burgers en bedrijven
krijgen hierdoor veel ruimte om hun plannen te realiseren. Overleg en maatwerk is
daarbij de sleutel. Aanbevolen wordt om

Poorthuis Scherpenzeel

de gemandateerde te bespreken. Soms
wordt een wijziging alleen met een technisch oog bekeken zonder het effect op de
beleving van de openbare ruimte in ogenschouw te nemen, terwijl juist de kwaliteit
van de openbare ruimte veel invloed heeft
op de uitstraling van Scherpenzeel.

Artist impression De Glashorst
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De eerste gerealiseerde woningen in de uitbreidingswijk Scherpenzeel-Zuid

te starten met het opstellen van een door
de inwoners gedragen Omgevingsvisie,
deze visie vormt de basis voor het Omgevingsplan.
−− De commissie ruimtelijke kwaliteit en de
gemandateerde blijvend betrekken in
het voortraject van de diverse plannen.
Voordat een bestemmingsplan wordt
gewijzigd is het aan te raden om eventuele
afwijkingen daarvan, met de gemandateerde en/of commissie te bespreken.
−− Bij wijzigingen in de openbare ruimte is het
zeer wenselijk om deze plannen ook met

Druivenkamp

Inbreidingslocaties woningbouw
1 | Artist Impression
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Druivenkamp

3 | Situatie

Het is verrassend om te zien dat in het dorp regelmatig inbreidingen
tot stand komen.
Een voorbeeld daarvan is de inbreiding aan de Druivenkamp. Op deze
locatie zijn diverse plannen gepasseerd. Deze bleken echter financieel niet haalbaar te zijn. In het uiteindelijke definitieve plan is de keus
gemaakt om hier een aantal levensloopbestendige woningen voor
senioren of starters te realiseren, mede vanwege de centrale ligging
nabij het centrum.
Omdat het bebouwingsbeeld aan de Druivenkamp nogal divers en
relatief grootschalig is, werd geadviseerd om het plan terughoudend
vorm te geven. Hierdoor wordt voorkomen dat het bebouwingsbeeld
te onrustig wordt en/of de samenhang verloren gaat. De woningen

hebben een eenvoudige architectuur die goed aansluit bij de dorpse
bebouwing aan de Druivenkamp.
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2 | Artist Impression vanaf de Marktstraat

Ontwerp
Frank van Woerden

Omgevingswet
Luchtfoto gerealiseerde nieuwbouw Lambalgen

Scherpenzeel

Jaarverslag 2017

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking.
Een van de doelen is het streven naar goede
omgevingskwaliteit, waarbij maximaal ruimte
wordt gegeven aan initiatiefnemers. Wat die
kwaliteit precies inhoudt en hoe je dat organiseert, zal straks in een gemeentelijke omgevingsvisie worden opgenomen. Deze visie
vormt het uitgangspunt voor het op te stellen
omgevingsplan.
Ruimtelijke kwaliteit vormt een onderdeel van
de omgevingsvisie en het omgevingsplan.
Het is van belang de waardevolle elementen
uit het welstandsbeleid en de ontwikkelde
werkwijze hierin te borgen. Hierover zijn de
eerste contacten met de betrokken ambtenaar, de heer Algra gelegd. De komende
jaren is er op dit gebied werk aan de winkel
en het zal een uitdaging zijn om het karakter
van Scherpenzeel ook richting de toekomst
te behouden en waar nodig te versterken.
Omdat de inwoners van Scherpenzeel over
het algemeen erg betrokken zijn, ligt er een
kans om samen met hen tot een evenwichtige visie voor de leefomgeving van Scherpenzeel te komen. Waar mogelijk bieden wij
graag ondersteuning bij het tot stand komen
van een heldere visie. Uw gemeente is het
waard!

Op Zuid’ in Heijhorst

Uitbreidingen Scherpenzeel-Zuid
1 | Artist Impression
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Op Zuid’ in Heijhorst

3 | Artist Impression

Een plan dat aansluit op de eerdere uitbreidingen op ScherpenzeelZuid is de bouw van 24 woningen op het voormalige Heijhorst terrein.
Vanwege de duidelijke richtlijnen in het beeldkwaliteitplan werd goed
ingespeeld op het beoogde karakter van de woningen. Door middel
van bewonersavonden waar wensen van de inwoners van Scherpenzeel werden verzameld, kon een plan worden ontwikkeld dat niet
alleen inspeelt op het beeldkwaliteitplan, maar ook tegemoet worden
gekomen aan wensen van toekomstige bewoners.
Interessant aan dit plan is de variatie bij de vrijstaande woningen,
terwijl de rijwoningen een zekere rust aan het plan geven. Hierdoor
ontstaat een goed evenwicht. Tevens werd door de gekozen architectuur goed aangesloten bij de wens om in Scherpenzeel-Zuid

voornamelijk dorpse bebouwing te realiseren, waardoor het informele karakter van Scherpenzeel verder versterkt wordt.
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2 | Stedenbouwkundige opzet

Ontwerp
Hans Been architecten

Klein Gooswillegenweg

Maatschappelijke initiatief
1 | Artist impression achterzijde
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Klein Gooswillegenweg

3 | Traditioneel vooraanzicht

Steeds vaker zie je kleinschalige initiatieven in de zorg om een bijdrage
te leveren aan de groeiende maatschappelijke behoefte om opvang te
bieden aan mensen die ondersteuning nodig hebben. Positief is dat
de gemeente zich bereid toont om medewerking te verlenen aan de
realisatie van deze kleinschalige intramurale woonvoorziening naast
het agrarisch bedrijf aan de Klein Gooswilligenweg, waarbij voorzien
wordt in de lokale behoefte aan het onderdak bieden aan jongeren die
niet in staat zijn zelfstandig te wonen en die permanent ondersteuning
en begeleiding nodig hebben. Het plan bestaat uit een eenduidig
volume dat qua architectuur aansluiting zoekt bij de agrarische bebouwing in de omgeving. Het gebouw heeft daarbij een traditionele voorkant gekregen en aan de achterkant een meer moderne architectuur,

waarbij het gebouw zich opent naar de landschappelijke omgeving.
Bij de commissie bestaat waardering voor het plan en dit bijzondere
initiatief.
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2 | Situatie

Ontwerp
buro voor bouwkunde Liefting

Samenstelling

CRK

2017

In cijfers
Vlnr | John van Dijk, Sandra Schuit, Jolanda Reitsma, Leo van Grondelle
Foto’s rechts | Eva ter Braak, Bessel van den Hazel , Ina de Ridder-Verweij
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Voorzitter
mw. J. Reitsma-Buitenweg (tot 1 augustus)
drs. L.S.C. Statema (vanaf 1 augustus)
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
ir. J.L. van Grondelle
Architect
ir. J. van Dijk
Stedenbouwkundige/
landschapsarchitect
mw. ir. S. Schuit
Burgerlid
dhr. B. van den Hazel
Burgerlid
mw. A. de Ridder-Verweij
Monumentendeskundige
mw. E.M ter Braak MA
Gelders Genootschap
Ambtelijke ondersteuning
dhr. A. Hijwegen
−− Onder mandaat van de adviseur ruimtelijke kwaliteit zijn 56 plannen behandeld,
deels in aanwezigheid van de aanvrager
of ontwerper.
−− In de CRK werden geen plannen
behandeld.
−− Van deze plannen werd 71% ter plekke
van een positief advies voorzien.

−− Voor 29% was een wijziging nodig.
−− Voor 2 plannen brachten wij een gecombineerd welstands- en monumentenadvies
uit.

