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Met dit jaarverslag van de commissie ruimtelijke kwaliteit geven wij inzicht in de werkwijze
en resultaten van het advieswerk. Tevens
laten we zien hoe er in specifieke gevallen is
geadviseerd.
Er zijn plannen aan de orde geweest voor
nieuw- en verbouw van woningen, kantoorpanden, een monument, recreatieve voorzieningen, zowel in het buitengebied als in
de kernen. Althans daar waar de gemeente
Bergen op kwaliteit stuurt middels welstand.
Door de aantrekkende economie worden
meer kavels verkocht en woningen gebouwd.
Interessant is de planontwikkeling van de

Bij het adviseren over Omgevingskwaliteit is
een goede dialoog van belang, zo mogelijk
in een vroeg stadium om effectief te kunnen
zijn. 1 maal per twee weken ga ik in gesprek
met inwoners, initiatiefnemers, ontwerpers en gemeentelijke beleidsmakers. Om
samen te kijken hoe een plan past bij de
omgeving of beter nog hoe die te versterken.
Beleidskaders en ambities op het gebied
van cultuurhistorie, landschap, stedenbouw
en welstand vormen natuurlijk een uitgangspunt. Maar ik ga ook op zoek naar ruimte voor
initiatiefnemers, mits daar een duurzame
ruimtelijke kwaliteit tegenover staat. Door
vanuit meerdere ruimtelijke perspectieven
naar een plan te kijken is winst te boeken als
het om omgevingskwaliteit gaat. Dialoog en

De Antoniuskapel in Aijen

begeleiding vormen daarmee de kern van
ons advieswerk. Onder de Omgevingswet
worden de zgn. kwaliteitsgesprekken alleen
maar belangrijker. De vraag is dan niet enkel
meer of iets voldoet aan regels en beleid,
maar hoe een initiatief kan bijdragen aan
omgevingskwaliteit. Dit vraagt voortdurend
het afwegen van belangen en het kunnen
duiden van de ruimtelijke kwaliteiten. In mijn
(kwaliteits)gesprekken probeer ik oplossingsgericht hierop te anticiperen.

In dit jaarverslag valt u waarschijnlijk de speciale gouden kleur
op. Dit is geen toeval maar heeft direct te maken met het
100-jarig jubileum van onze organisatie, Gelders Genootschap.
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Dorpsrandlocatie Well. Landschappelijke
kenmerken en kwaliteiten spelen bij plannen in Bergen vaak een rol, hetzij direct hetzij
indirect. Bij enkele aanvragen aan de Rijksweg speelde dit nadrukkelijk een rol. Bij het
uitbreidingsplan van het dorp Aijen vormde
een goede landschappelijke inrichting van de
toekomstige dorpsrand juist een vertrekpunt.
In de projectblokken wordt hier aandacht aan
besteed.

Dorpsontwikkeling

Uitbreiding dorp Aijen
2 | Luchtfoto Aijen

Het bestemmingsplan Aijen 2010 voorziet in maximaal vijf woningen
binnen de ontwikkellocatie Wethouder Kortingstraat 19. Grootschalige woningbouw is niet mogelijk in de kern en aan de rand van Aijen
en uit landschappelijke oogpunt niet wenselijk. I.v.m. het stoppen van
het bedrijf kan ter vervanging van de bestaande glastuinbouw, tegen
de zuidelijke rand van het dorp, woningbouw worden gerealiseerd.
Het bestemmingsplan geeft met name kwalitatieve beleidsdoelstellingen en kwantitatieve randvoorwaarden. De ruimtelijke contour
van het bestemmingsplan biedt niet vanzelf garanties voor een goed
hechting van de woningbouw aan het dorp en het landschap. De ontsluitingsweg met doodlopend draaipunt doet in relatie tot de dorpse
opzet van Aijen met doorlopende straten vreemd aan. Met de sloop

van het glastuinbedrijf ontstaat een eenmalige kans om de dorpsrand
op de duinwal ter plekke goed vorm te geven en een soepele overgang te maken naar het aangrenzend landschap.
De ontwerper van de initiatiefnemer J. Hesen heeft eigenstandig
het overleg gezocht met de gemandateerde van de CRK om bij de
uitwerking van de stedenbouwkundige opzet een kwalitatief passend
beeld te krijgen. Na een tweetal klankbordsessies is er een opzet
ontstaan die (meer) recht doet aan het dorp en inspeelt op de landschappelijke context.
Allereerst heeft het doodlopende draaipunt een vervolg gekregen
in een deels verharde/onverharde straat richting weiland met hek.
Bestaande groenelementen, zoals bomen en hagen, zijn ingepast
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1 | Zicht op dorpsrand met glastuinbedrijf

Dorpsontwikkeling

3 | Uitsnede Bestemmingsplan

4+5 | Optionele invulling van de landschappelijke verkaveling
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en aangevuld met groen op markante plekken en op perceelsgrenzen als natuurlijke erfafscheiding. De bestaande langgevelboerderij
met zijn langgerekte hoofdvorm doet in een van de opties dienst
als inspiratiebron voor de beeldkwaliteit. Vooral de verkaveling sluit
beter aan op de bestaande kavel- en landschapsstructuur en niet op
de in dit opzicht toevallige richting van de ontsluitingsweg. De royale
perceelsmaten scheppen goede voorwaarden voor een open dorpsrand, de t.o.v. hoofdgebouwen teruggeplaatste bijgebouwen zorgen
voor diagonale doorzichten over het terrein. De verspringende rooilijnen en de 1-laagse bouwvolumes met kap, zoals in de perspectieven geïllustreerd, completeren het dorpse karakter.

Dorpsontwikkeling

6 | Uitwerking verkaveling

7+8+9 | Diverse perspectieven
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Op weg naar de Omgevingswet
Omgevingsvisie Bergen 2030
de meest toekomstbestendige gemeente van Nederland

In de afgelopen jaren is er druk gewerkt aan
de totstandkoming van de Omgevingsvisie.
De visie is opgesteld in nauwe samenspraak
met bewoners, belangengroepen en de politiek.
Voor de komende jaren bepaalt de visie in
welke richting de gemeente zich wil ontwikkelen; dit geldt voor het hele grondgebied
met uitzondering van het gebied Wells Meer.
Concrete aanvragen van overheden, orga-

De meest toekomstbestendige gemeente
van Nederland getuigt van hoge ambities.
Gemeente Bergen wil zich ontwikkelen tot
een gemeente die met respect voor de aanwezige natuur en het bestaande landschap
ruimte biedt aan vernieuwende initiatieven.
Leefbaarheid en economische dynamiek kan
de gemeente echter niet alleen bereiken, de
gemeenschap speelt daarin een grote rol.
De Omgevingsvisie biedt daarom ruimte aan
initiatieven vanuit de gemeenschap. Initiatieven die het zelfvoorzienend vermogen
bevorderen en de onderlinge saamhorigheid
vergroten.
Als uitwerking van de Omgevingsvisie is
voor het thema Zon en Wind een aparte
beleidsnotitie opgesteld. Bergen wil energieonafhankelijk worden en wil daarom zo veel
mogelijk kansen bieden voor het duurzaam
opwekken van energie. Wat waar wel en niet
kan wordt bepaald door het landschap. Met
het ontwikkelen van het Energielandgoed
Wells Meer kiest de gemeente voor concentratie, zodat de invloed van grootschalige

energiewinning op het landschap wordt
beperkt.
Gemeentelijke adviescommissie
De gemeente blijft onder de Omgevingswet
verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit.
Uitgangspunt is dat bij ruimtelijke initiatieven
telkens een afweging plaatsvindt in hoeverre
deze bijdragen aan een ‘goede omgevingskwaliteit’. Om deze afweging te kunnen
maken, voorziet de Omgevingswet in de
instelling van een gemeentelijke adviescommissie. Dit is dan feitelijk de opvolger van de
bestaande Commissie Ruimtelijke Kwaliteit,
in samenhang met de Erfgoed.

Beleidsnotitie
Energie
uit zon en wind
ui t werki ng bi j de O mg ev i ng s v i s i e B erg en 2030
bureau Nieuwe Gracht - in opdracht van de gemeente B ergen - april 2019
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bureau Nieuwe Gracht - in opdracht van de gemeente Bergen - april 2019

nisaties, ondernemers en burgers toetst
de gemeente Bergen voortaan aan de tien
uitgangspunten van deze visie.

Cultuurhistorie

Aanbouw woonhuis Grotestraat 41 Well
2 | Nieuwe achtergevel

In 2018 is een plan ingediend voor een aanbouw tegen de achtergevel van dit gemeentelijk monument uit de wederopbouwperiode. Om
meer verbinding te krijgen tussen de keuken en de nieuwe aanbouw
is de bestaande gevelopening in de achtergevel vergroot. Onderdeel
van het plan is de verwijdering van het balkon.

het monument te laten steken. Met het vergroten van de opening in de
achtergevel kon worden ingestemd onder voorwaarde dat de afmetingen worden beperkt. Van belang is om de maat van de opening aan de
rechterzijde overeen te laten komen met de huidige opening. Door de
muurdam ongewijzigd te handhaven en niet te schilderen of stukadoren blijft de oorspronkelijke structuur beter herkenbaar.

Bergen

Jaarverslag 2018

1 | Bestaande achtergevel

Vanuit een oogpunt van cultuurhistorie kon worden ingestemd met
de realisatie van een aanbouw tegen de achtergevel en met de verwijdering van het balkon. Er was waardering voor de zorgvuldige
vormgeving en de ranke detaillering van het dak en de kolommen/
kozijnen. Om de toevoeging beter af te stemmen op de monumentale
waarden is geadviseerd de aanbouw niet voorbij de rechtergevel van

Ontwerp
Kuiper-Hoevenaars architecten, Eindhoven

Brede Advisering
Ruimtelijke Kwaliteit
regels bepaalt de bijdrage aan ruimtelijke
kwaliteit, maar juist het zoeken naar evenwicht
tussen de kwaliteit van een gebouw en de
kwaliteit van de directe omgeving.

Adviseren over ruimtelijke kwaliteit
Welstand gaat over de uiterlijke kwaliteit van
de gebouwde omgeving. Maar spreken we
over ruimtelijke kwaliteit, dan gaat het ook over
cultuurhistorie, landschap, stedenbouw en
openbare ruimte. Deze thema’s geven samen
inhoud aan kwaliteit en bepalen daarmee ook
de ruimtelijke identiteit van een kern, wijk of
gebied.

Integraal kijken naar omgevingskwaliteit is ook
het uitgangspunt voor de Omgevingswet die
in 2021 in werking treedt. Essentie daarvan is
dat bij ruimtelijke initiatieven wordt gekeken
naar de balans tussen een veilige, gezonde
omgeving en een goede – en duurzame! –
omgevingskwaliteit.
Een principe dat we als commissie van harte
onderschrijven. Immers, niet het voldoen aan

Kwaliteitsgesprek/vooroverleg
Het grootste deel van de plannen wordt onder
mandaat van de commissie door de adviseur
ruimtelijke kwaliteit van advies voorzien. Alleen
grootschalige of complexe plannen schuiven
door naar de ‘grote’ commissie die multidisciplinair is samengesteld: architectuur-stedenbouw, landschap, cultuurhistorie.
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Reguliere advisering
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft de
wettelijke taak om het college van B&W
te adviseren over de uiterlijke kwaliteit van
bouwwerken op zichzelf en in hun omgeving.
Welke de ambities en randvoorwaarden voor
kwaliteit zijn en hoe je dat kunt borgen staat
in de gemeentelijke welstandsnota. Dit vormt
samen met een beeldkwaliteitsplan (BKP) de
basis voor advisering door de commissie. De
beeldrichtlijnen voor o.a. Dorpsrandlocatie
Well en het Bergsche Bos bieden initiatiefnemers, ontwerpers, de gemeente en CRK
vooraf houvast.

Brede Advisering
Ruimtelijke Kwaliteit

Advisering over RO
Naast advisering over plannen wordt de adviseur ruimtelijke kwaliteit door de gemeente
ook soms gevraagd om te adviseren over
beperkte afwijkingen van het bestemmingsplan.
Limburgs Kwaliteits Menu (LKM)
Een ontwikkeling kan rekenen op planologische medewerking van de gemeente wanneer
een passende kwaliteitsverbetering van het
buitengebied gegarandeerd is. De beoordeling hiervan aan de hand van zgn. modules
en de kwaliteitsambities van de gemeente
is opgedragen aan de onafhankelijke LKM
commissie. In deze commissie hebben zitting
Joe Schormans (deskundige financiën), Jan
Wijnhoven (kwaliteitsdeskundige), Aditi Kho

(landschapsarchitect), Werner Weijkamp
(cultuurhistorie, op afroep) en Janos Boros
(architectuur, tevens voorzitter).
In het afgelopen jaar zijn geen adviezen
gevraagd aan de LKM.
Attitude
De werkwijze van de adviseur ruimtelijke kwaliteit en van de commissie is altijd gebaseerd
op dialoog met en begeleiding van initiatiefnemers en opdrachtgevers. Dit alles binnen de
kaders van het gemeentelijk beleid. Afwijken
van planologisch kaders en beeldkaders is
maatwerk en mogelijk na afweging van belangen door de gemeente. Het versterken van de
ruimtelijke kwaliteit vormt daarbij een belangrijke voorwaarde. Deze op kansen gerichte
benadering in de adviespraktijk past goed bij
de intenties van de Omgevingswet en Omgevingsvisie.
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De adviseur ruimtelijke kwaliteit bezoekt
2-wekelijks de gemeente en bespreekt dan in
vooroverleg de plannen met initiatiefnemers.
Dit in aanwezigheid van Raymond Kater, de
behandelend ambtenaar van de gemeente.
Bij wijzigingen aan een monument of in cultuurhistorisch waardevolle gebieden, schuift
Werner Weijkamp, adviseur cultuurhistorie
van het Gelders Genootschap aan.

Landschapsinpassing

Dijkversterking en plaatsen
geluidsscherm
2 | Oorspronkelijke groene beeld

Het plan voor een dijkaanpassing en plaatsing van een ca. 500 meter
lang scherm langs de N271 tussen de camping Klein Canada en het
Hengeland is tweemaal met de aanvrager en de adviseur van buro
Kragten besproken. Gezien de landschappelijke opgave was daarbij
vanuit de CRK ook mevr. Kho landschapsarchitect aanwezig. Het welstandsbeleid en de strategische regiovisie zetten in op een versterking van de ruimtelijke kwaliteit, bij de verwijdering van een groot deel
van het aanwezige groen bepaald geen sinecure.

de provincie, is het scherm in het middendeel achter de bomen gesitueerd, waardoor een betere overgang ontstaat naar het naastgelegen
fietspad. Ons voorstel om het scherm bij de uiteinden te laten afbuigen, waardoor bovendien ruimte ontstaat voor het toevoegen van
beplanting, is opgepakt, alles binnen de technisch haalbare kaders.
Helaas waren enkele bomen toen al gerooid.
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1 | Luchtfoto tracé

In de gesprekken is ingezet op het maximaal handhaven van de aanwezige bomen, het plaatsen van het scherm achter de bomen en een
groen geleed beeld. Pas in tweede instantie, mede door toedoen van

Het beoogde kokosscherm biedt een goede houvast voor klimplanten. De luchtwortels van de aan te brengen hedera en kamperfoelie
hechten zich prima aan de Kokoswall. Mede door de gekozen planthoogte (80-100 cm) en plantafstand (1 per strekkende meter) zal het
scherm redelijk snel vergroenen.

Landschapsinpassing

4 | Hoek Dorpsstraat na plaatsing scherm

5 | Aangepaste tekening met dwarsdoorsnede, hier nog met bomen voor het scherm, later achter het scherm!

6 | Middendeel met bomen achter het scherm
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3 | Hoek Dorpsstraat na kap

Samenstelling

CRK

In 2018 was de samenstelling als volgt:

Henk Vreeswijk

Anton Vermeulen
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Voorzitter
Henk Vreeswijk,
vm. wethouder gemeente Scherpenzeel
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
ir. Janos Boros, GG
Stedenbouwkundige/architect
Anton Vermeulen, Arch. AvB
Landschapsarchitect
mevr. Ir. Aditi Kho, GG (op afroep)
Adviseur cultuurhistorie
Werner Weijkamp MA, GG
Ambtelijke ondersteuning
Raymond Kater,
consulent Bouwen en Wonen

Werner Weijkamp

Aditi Kho

Janos Boros

Raymond Kater

2018

In cijfers
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−− Onder mandaat van de commissie zijn
door de adviseur ruimtelijke kwaliteit 51
plannen behandeld, deels in aanwezigheid van de aanvrager of ontwerper.
−− Van deze plannen werd 73 % ter plekke
van een positief advies voorzien, dankzij
vooroverleg.

−− Voor 27% was een wijziging nodig, waarna
alsnog een positief advies werd gegeven.
−− De voltallige commissie behandelde in
totaal 0 plannen.
−− Voor 1 plan brachten wij een gecombineerd welstands- en monumentenadvies
uit.

Compact en Compleet!

Duurzaam landschappelijk sanitairgebouw De Cokse Heide
2 | Model Nieuwbouw

Midden in het Nationaal Park Maasduinen ligt het natuurkampeerterrein De Cokse Heide. Op de knusse en kleinschalige camping kom je
tot rust, aldus de website.
Voor de in de loop der jaren ‘gegroeide’ opzet en uitstraling van het
sanitairgebouw is in opdracht van Staatsbosbeheer een nieuw integraal plan ingediend. Het nieuwe plan voorziet in een compleet programma. Naast sanitaire voorzieningen beschikt het gebouw over een
receptiefunctie, overdekte buitenruimtes en zelfs overdekte oplaadpunten voor E-bikes.
Naast de intelligente combi van functies is het paviljoen aansprekend
vormgegeven. De in Lariks uitgevoerde donkerbruine/zwarte gevels
en het ruime dakoverstek passen goed in de beboste omgeving.

De zonnepanelen zijn goed geïntegreerd in het antraciete dak en de
gelamineerde Douglas spanten geven de koppen van het gebouw
een aansprekend beeld. Klein maar fijn. De natuurcamping is een
aanwinst rijker.
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1 | Bestaande sanitairgebouw

Aanbevelingen

Beleid / inhoudelijk
−− Uw gemeente is voortvarend bezig met de
Omgevingswet. Bedenk hoe omgevingskwaliteit eruit kan zien en hoe die kwaliteit
(cultuurhistorie, landschap etc.) straks
volwaardig wordt opgenomen in het
nieuwe instrument omgevingsplan.
−− Prettig dat er al specifieke beoordelingskaders zijn opgesteld voor duurzaamheidsprojecten (zon en wind). Het is voor
alle betrokken partijen behulpzaam om
vooraf kaders te hebben en om de initiatieven op hun merites te beoordelen.
De CRK wil daar graag aan bijdragen.
Tot slot
−− De commissie wisselt graag met u van
gedachten over de ruimtelijke kwaliteit in
uw gemeente. Bij voorkeur organiseren we
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Organisatie / proces
−− Faciliteer het gesprek over ruimtelijke
kwaliteit met commissie, politiek en burgers.
−− Betrek de commissie vroegtijdig bij
beleids- en planvorming. Zo kan zij vanaf
de start meedenken over randvoorwaarden voor ruimtelijke kwaliteit.

daarom met u een excursie om ruimtelijke
kwaliteit live te beleven. Zo kunnen we ter
plekke bekijken hoe het gemeentelijk kwaliteitsbeleid in de praktijk werkt. Daarnaast
kunnen we tijdens een raadsvergadering
ook een toelichting geven op het jaarverslag.
−− U kunt onze werkwijze het beste ervaren
door eens aan te schuiven. Wij nodigen

daarom alle belangstellenden uit om onze
vergaderingen bij te wonen. We heten u
graag welkom!

Ontwikkellocatie Dorpsrandlocatie

Nieuwbouw Kasteelsehof Well
2 | Straatgevels

Schuin tegenover het kasteel aan de Kasteellaan in Well wordt
woningbouw in ontwikkeling gebracht. Om op deze gevoelige locatie
te komen tot een goede landschappelijke inpassing aan de rand van
het dorp en om een hoge ruimtelijke kwaliteit te bereiken is het beeldkwaliteitsplan (BKP) Dorpsrandlocatie Well opgesteld (Buro Lubbers, 2012).

Overeenkomstig de uitgangspunten van het BKP heeft de hoofdbouw in de loop van het overlegproces een krachtiger profiel gekregen, waarbij de kap domineert over de gevels. De groene erfafscheiding heeft aan maat gewonnen en camoufleert het onvermijdelijke
parkeren. Te waarderen valt ook dat de ontwerper niet heeft gekozen
voor toevoeging van (vergunningsvrije) losse aanbouwen, maar voor
één volume. Om ook hiermee de telbaarheid van de wooneenheden
te maskeren. Over de indeling van de kopgevel is nog wat gediscussieerd. Prettig dat de kopgevel een krachtig gebaar maakt naar de
entree tot de Kasteelsehof en op eigentijdse wijze de beeldambities
invult, zonder de samenhang met de overige boswoningen uit het oog
te verliezen.
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1 | Impressie vanuit de Kasteellaan (BKP)

Voor de laatste van de vier boskavels is in 2018 een plan ingediend,
een zgn. 3-onder-een-kap woning. In afstemming op de overige vrijstaande woningen lag er een opgave om het geheel als een woning te
zien en het aantal wooneenheden in de terreininrichting, ontsluitingswijze en vormgeving niet te laten blijken.

