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Wilma Broer

Terugblik op het afgelopen jaar

Afgelopen jaar heb ik kunnen bijdragen aan
het mooi houden en mooier maken van Duiven. Plannen die het toekomstig aanzien van
Duiven blijvend bepalen en naar ik hoop ten
goede!
Van een aantal van deze projecten doen
wij verslag en laten wij onze adviesinbreng
zien. Bij planontwikkeling is een vroegtijdige
dialoog niet meer weg te denken. Dit geldt
voor zowel de afdeling stedenbouw binnen
de gemeente als voor de dialoog met initiatiefnemers. Met hen proberen we tijdens de

Telkens weer merk ik dat een goede ruimtelijke kwaliteit begint in de RO fase, waar
plaatsing en omvang worden bepaald.
Kwaliteit krijgt vorm door de ambities van de
opdrachtgever en de vaardigheden van de
ontwerper. Maar bovenal is het mensenwerk
en spelen ambities, kunde en communicatie
een belangrijke rol. De goede samenwerking
met de ambtelijke organisatie heeft in veel
gevallen daartoe bijgedragen.

Ik wens u veel genoegen bij het lezen van dit
jaarverslag en kom het graag eens toelichten
tijdens een wandeling voor raadsleden.
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vergadering in gezamenlijk overleg te zoeken
naar een goede inpassing of een oplossing.
Over het algemeen hebben initiatiefnemers
veel affiniteit met de gebouwde omgeving en
hechten zij meer waarde aan een zorgvuldige, persoonsgerichte benadering dan enkel
aan een snelle behandeling van hun initiatief.
Vanuit een ‘ja, mits’ houding probeer ik initiatiefnemers, ondernemers en zelfs architecten
te stimuleren om met oog voor de omgeving
mooie plannen te maken. Plannen die bijdragen aan hun individuele (woon)wensen én
tegelijkertijd aan de gemeentelijke ambities
voor een goede omgevingskwaliteit van
Duiven. Deze houding sluit goed aan bij de
Omgevingswet die begin 2021 in werking
zal treden.

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.

Bedrijventerrein

Loods 5
2 | Foto, in uitvoering

Binnenkort wordt de nieuwbouw van het bedrijfsgebouw ‘Loods 5’
op een prominente kavel van het bedrijventerrein ‘de Corridor’ gerealiseerd. Het plan is integraal beoordeeld, zowel vanuit welstand als
vanuit stedenbouw.
De discussie spitste zich toe op de afwijkende stijl van dit plan ten
aanzien van de standaardstijl, c.q. de ‘Corporate Identity’. In de eerste
besprekingen met de stedenbouwkundige kwam dit ook al ter sprake.
Het bleek dat de materialen (geen baksteen) en reclame-uitingen
(boven het dak) niet goed pasten binnen de beoogde beeldkwaliteit en samenhang met baksteen als basis. Verder was de uitstraling
van het pand als horizontaal gebaar een eis. Tijdens de sessies is
meegedacht om de gevels en reclame integraal mee te nemen in het

ontwerp. In het eindontwerp is Loods 5 zeker herkenbaar gebleven
binnen de bakstenen basis, waardoor het ook goed past binnen het
beeldkwaliteitplan.
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1 | Perspectief (vogelvlucht)

Ontwerp
Buro Duck uit Twello

Op weg naar de Omgevingswet
In het veld

met erfgoed, stedenbouw, landschap, architectuur en openbare ruimte. Ook vindt een
vertaling plaats van de principes ‘veilige’ en
‘gezonde’ leefomgeving.

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking.
Vertrouwde kaders, rollen en instrumenten
veranderen dan. 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, staat straks
in een gemeentelijke omgevingsvisie en
omgevingsplan. Dat geldt ook voor ambities

op het gebied van welstand en ruimtelijke
kwaliteit.
Regels voor ‘uiterlijke kwaliteit’ worden opgenomen in een omgevingsplan. Dat geldt ook
voor planologische voorwaarden. Wat nu nog
afzonderlijk in welstandsnota’s en bestemmingsplannen staat, wordt op termijn opgenomen in nieuwe beleidsregels. Die krijgen
dan een veel breder karakter door koppeling
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Gemeentelijke adviescommissie
De gemeente blijft onder de Omgevingswet
verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit. Uitgangspunt is wel 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 Welstandscommissie in
samenhang met de Commissie Erfgoed /
Monumentencommissie.

Werkwijze

In het welstandsbeleid is sprake van onderlinge samenhang tussen welstand en verwante thema’s als cultuurhistorie etc. Zo is
per gebied sprake van maatwerk en zijn de
toetsingskaders afgestemd op de aanwezige
kwaliteiten.
Dat maakt dat bijvoorbeeld in een reguliere
woonwijk meer mogelijk is dan in een gebied
met een hoge monumentale waarde of in een
fraai landschap.
Integraal kijken naar omgevingskwaliteit is
ook het uitgangspunt voor de Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. Essentie
daarvan is dat bij alle 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
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.
Reguliere advisering
De Welstandscommissie 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 ook
de basis voor advisering door de commissie.
Kwaliteitsgesprek / vooroverleg
Het grootste deel van de plannen wordt
onder mandaat van de commissie door de
gemeentearchitect afgehandeld. Daarbij is
ook het burgerlid aanwezig. Alleen grootschalige of complexe plannen schuiven door
naar de ‘grote’ commissie die multidisci-

plinair is samengesteld: architectuur, landschap, cultuurhistorie en stedenbouw. Op
afroep is de ook de discipline duurzaamheid
beschikbaar.
De adviseur ruimtelijke kwaliteit bezoekt
tweewekelijks de gemeente en bespreekt
dan in vooroverleg de plannen met initiatiefnemers. Dit in aanwezigheid van de
behandelend ambtenaar van de gemeente.
Bij plannen met een monumentenaspect of
in cultuurhistorisch waardevolle gebieden,
schuift ook de adviseur cultuurhistorie van
het Gelders Genootschap aan.
Advisering over RO / beleid
Naast advisering over plannen wordt de
commissie bij gelegenheid door de gemeente gevraagd om te adviseren over beleidsmatige en RO-kwesties.
Kwaliteitsteams
De gemeentearchitect is – namens de
Welstandscommissie - betrokken bij diverse
Kwaliteitsteams waar specifiek advies wordt
gevraagd, vaak samen met andere expertise.
Denk hier aan gebied De Ploen en ViA15.
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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.
In het gemeentelijk welstandsbeleid zien
we deze brede benadering van ruimtelijke
kwaliteit terug.

Werkwijze
Gemeentehuis

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.
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Een oplossingsgericht en transparant
adviesproces dat ervoor zorgt dat mooie
plannen worden gemaakt die Duiven verrijken.

Ambtelijke fusie ‘1 Stroom’
De gemeente Duiven en de gemeente Westervoort zijn ambtelijk met de fusie officieel
begonnen per 1 januari 2018. Deze nieuwe
organisatie werkt sindsdien voor beide
gemeenten. Wel behouden na de 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 locatie in
Duiven.
Attitude
De werkwijze van de gemeentearchitect

Rijkswaterstaat

Gemeente-overstijgende projecten
ViA15
In het project ViA15 maken Rijk en regio zich samen sterk voor een
robuust wegennet in de regio Arnhem-Nijmegen. De A15 wordt vanaf
knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar doorgetrokken. Voorts wordt een deel van de A12 (tussen Westervoort en
Oud-Dijk) en de A15 (tussen Valburg en Ressen) verbreed.

Ruimtelijk kwaliteitskader
Het EPVE biedt een beleidskader ten behoeve van de vergunningverlening en is vastgesteld in de Nota’s Ruimtelijke Kwaliteit (of welstandsnota’s) van betrokken gemeenten. Daarin worden de ambities
vanuit de omgeving voor de ViA15 samenhangend gepresenteerd.
We hebben dit Ruimtelijk Kwaliteitskader ook vertaald in landschapsplannen voor regionale wegen en fietspaden, die tegelijk met de A15
worden gereconstrueerd of aangelegd.
Werken aan meerwaarde
Het is onze uitdaging om buiten de wettelijke vereisten meerwaarde
toe te voegen aan de omgeving van de ViA15. Zoals een brug als fraai
beeldmerk (Gelderse Poort), een glooiend park als geluidswal (Bemmel) en een stadsentree met groene allure (Zevenaar).
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Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ViA15 (CRK ViA15)
Samen met de Provincie, Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten
participeren wij in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ViA15. Als een
van haar eerste taken heeft de CRK ViA15 het opstellen van een
Programma van Eisen voor Ruimtelijke kwaliteit (EPVE) begeleid.
Dit EPVE is niet alleen een contractdocument bij de aanbesteding
door Rijkswaterstaat, maar biedt tevens een ruimtelijk kwaliteitskader.

1 | Hoogspanningslijn, foto Bemmel

Renkse Boot

Persoonlijke terugblik

Renske Boot, Burgerlid gemeente Duiven

Ook het afgelopen jaar heb ik als burgerlid
weer de kans gekregen om vanuit de welstandscommissie een bijdrage te leveren
aan de omgevingskwaliteit van de gemeente
Duiven. Met veel plezier bekijk en beoordeel
ik samen met de gemeentearchitect de ingediende plannen tijdens het tweewekelijkse
overleg, al dan niet in de aanwezigheid van
de initiatiefnemers en hun adviseurs.
Persoonlijk kijk ik terug op een boeiend jaar
met diverse interessante ontwikkelingen en

In bijna alle gevallen konden de plannen
tijdens de mandaatzitting worden afgehandeld. De commissie volgt bij de advisering
altijd de gemeentelijke beleidskaders. Soms
is er wat wrijving met andere belangen. Daar
waar er ‘problemen’ dreigden te ontstaan kon
echter door het actief zoeken naar mogelijkheden en door constructief overleg altijd wel
een passende oplossing worden gevonden,
zonder daarbij de belangen van de initiatiefnemers enerzijds en gemeente anderzijds uit
het oog te verliezen.
Inmiddels bekijk ik de bebouwing in de
gemeente met andere ogen en zo rondkijkend ben ik ervan overtuigd dat de inzet van
de welstandcommissie zinvol is en positief
bijdraagt aan een aantrekkelijke woon- en
leefomgeving.

Duiven

Jaarverslag 2018

projecten. Er werd een groeiend aantal plannen behandeld met betrekking tot nieuw- en
verbouw van particuliere woningen, zowel in
het centrum als in het buitengebied. Ook op
de industrieterreinen lopen diverse projecten. Bedrijfspanden worden verfraaid en/
of uitgebreid en op een aantal locaties vindt
nieuwbouw plaats.

Samenstelling

Welstandscommissie

Op1 oktober eindigde de zittingstermijn
voor een aantal leden:
Voorzitter
G.C.M. van Elk
Stedenbouwkundige
ir. P. Koelewijn
Landschapsarchitect
ir. J. Nakken

Vlnr | W. Broer, H . Vreeswijk, A. Kho, A. Sjauw En Wa-Windhorst, J.B. van der Meer, P. Staats
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Vanaf 1 oktober was de samenstelling
als volgt:
Voorzitter
H. Vreeswijk
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
ir. W. Broer
Stedenbouwkundige
ing. Paul Staats
Architect
Jan-Bart van der Meer
Duurzaamheid specialist
Amar Sjauw En Wa-Windhorst MSc.
Adviseur cultuurhistorie
W. Weijkamp MA
Toegevoegd lid (inzake windturbines)
ir. A. Kho (Gelders Genootschap)
Burgerlid
R. Boot
Ambtelijke ondersteuning (1Stroom)
Marcel Claassen en Linda van Zeben Stevens

Samenstelling Monumentencommissie
Duiven-Zevenaar :
Voorzitter
M.C. Pieterse
Deskundige monumenten en architectuur
W. Weijkamp MA
Deskundige restauratiearchitectuur
G. Bouwhuis

Deskundige cultuurhistorie namens
de CVZ (Cultuurhistorische Vereniging
Zevenaar)
P. Polman
Deskundige archeologie
J. Habraken
Deskundige landschapsarchitectuur
J. Haverkort

2018

In cijfers
Voor het project ‘Dorpen in het Groen’ is in Loo een insectenhotel geplaatst
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−− Onder mandaat van de adviseur ruimtelijke kwaliteit zijn 153 plannen behandeld,
deels in aanwezigheid van de aanvrager
of ontwerper.
−− Van deze plannen werd 75% ter plekke
van een positief advies voorzien.
−− Voor 25% was een wijziging nodig.
−− Voor 2 plannen brachten wij een gecombineerd welstands- en monumentenadvies
uit.

Reclame in de openbare ruimte

LED- borden

1 | Overleg op locatie over LED reclames

Afgelopen jaar heeft de gemeente diverse aanvragen voor plaatsing
van LED-reclames behandeld. Om hier een goed beeld van te krijgen
hebben wij de fiets gepakt om het veld in te gaan. Samen met de ambtenaren en wethouder heeft de gemeentearchitect met het burgerlid
(namens de welstandscommissie) geadviseerd. Op een aantal locaties is de positionering verbeterd en soms komt een oud reclamebord
te vervallen.
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De gemeente Duiven loopt voorop als het gaat om het beleid voor de
plaatsing van LED-borden. Geconfronteerd met de wens vanuit het
bedrijfsleven, was de gemeente al eerder bezig met het vaststellen
van beleid. In 2016 is de eerste ‘LED-bepaling’ opgenomen in de welstandsnota.
Doelstelling van het beleid is om eerst rekening te houden met de
verkeersveiligheid. Daarna dienen de borden te voldoen aan kwaliteitseisen, bijvoorbeeld dat licht- en LED-reclames geen aanstootgevende
boodschappen noch verbeeldingen mogen uitstralen.

Aanbevelingen
Centrum Duiven

Beleid / inhoudelijk
−− Uw gemeente is voortvarend bezig met
de voorbereiding op de Omgevingswet.
Bedenk hoe omgevingskwaliteit eruit kan
zien en hoe die kwaliteit (cultuurhistorie,
landschap etc.) straks volwaardig wordt
opgenomen in nieuwe instrumenten als
omgevingsvisie en omgevingsplan.
−− Stel specifieke beoordelingskaders op
voor duurzaamheidsprojecten (zonneweides, -velden etc.) Het is voor alle betrokken partijen prettig om vooraf kaders aan
te geven of te ontwikkelen.
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Organisatie / proces
−− Faciliteer het gesprek over ruimtelijke kwaliteit met commissie, politiek en burgers.
−− Maak bij vraagstukken rondom duurzaamheid en energietransitie gebruik van onze
ad hoc in te zetten adviseur duurzaamheid.
−− Betrek de commissie vroegtijdig bij
beleids- en planvorming. Zo kan zij vanaf
de start meedenken over randvoorwaarden voor ruimtelijke kwaliteit.

Tot slot
−− De commissie wisselt graag met u van
gedachten over de ruimtelijke kwaliteit in
uw gemeente. Bij voorkeur organiseren we
daarom met u een excursie in een of meer
kernen van de gemeente. 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 (commissie en mandaat)
bij te wonen. We heten u graag welkom!

