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Sjef van Elk

Voorwoord

Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is
Sjef van Elk. Sinds 1 januari 2019 ben ik de
nieuwe voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in de Regio Rivierenland.
De woningbouw trekt aan. Dat was in 2018
het geval en die lijn zet zich ook in 2019 door.
Er worden volop woningen gebouwd en dat
is een goede zaak. Vooral starters zien mede
als gevolg van de lage rentestand nog steeds
mogelijkheden om die woningmarkt te betreden. Tegelijk brengt dat ook voor ons samen
een verplichting met zich mee.

maar enkele voorbeelden te noemen - bij
raads- en collegeleden die aandacht krijgen
die ze verdienen. Ik wens u veel plezier bij het
lezen van het jaarverslag 2018.
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Sjef van Elk, voorzitter

Laten we naast de aantallen woningen die
worden gebouwd ook aandacht hebben voor
de kwaliteit ervan. Daar ligt een belangrijke
rol voor de provincie, lokale overheden, stedenbouwers, architecten en projectontwikkelaars/bouwbedrijven. Zodat we over vele
jaren nog steeds trots zijn op onze architectonische pareltjes. Want laten we wel wezen,
er bestaat al veel ruimtelijke kwaliteit in
gemeenten, die we moeten koesteren.
Met mijn collega’s buig ik me over grote en
op de omgeving van invloed zijnde plannen,
waar de Commissie over in vergadering
bijeen komt. Dat schept een extra verantwoordelijkheid voor de adviseurs ruimtelijke
kwaliteit van het Gelders Genootschap.
Samen met de klant en de ambtenaren
bouw- en woningtoezicht/klantmanagers van
gemeenten beoordelen zij onder mandaat
de plannen, waarover de Commissie zich
niet buigt. Het is vooral meedenken, in dialoog treden met burgers en samen proberen
die ruimtelijke kwaliteit te bewaken en waar
nodig van een impuls te voorzien. Daar zit ook
de meerwaarde van de Commissie in.
Mijn wens is dat stedenbouwkundige kwaliteit, architectonische inspiratie, aandacht
voor landschap en industrieel erfgoed - om

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.

Mirjam Steins

Terugblik op het afgelopen jaar
te geven op het stedenbouwkundig ontwerp
van Buitenstad en wordt er in een vroeg
stadium geadviseerd over de ontwikkelingen
rondom landgoed Poederoijen.

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 er zijn
behandeld.
Er zijn plannen aan de orde geweest voor
nieuw- en verbouw van onder meer monuMirjam Steins
menten, woningen, kantoorpanden en
bedrijfsbebouwing, zowel in als buiten de
kernen. Maar ook het thema duurzaamheid
							
zien we bij veel plannen terugkomen. Het
plaatsen van zonnepanelen, al dan niet binGedurende het afgelopen jaar ben ik in
nen het beschermde stads- of dorpsgezicht,
opvolging van mijn collega Lucas Reijmer
het na-isoleren van woningen, maar ook
vol enthousiasme aan de slag gegaan om
grote ontwikkelingen als het zonnepark aan
een bijdrage te leveren aan de omgevingsde Ketelsteeg of het plaatsen van 3 windmokwaliteit van de gemeente Zaltbommel.
lens komen in het advieswerk aan bod.
Als adviseur leg ik de nadruk op dialoog en
begeleiding vanuit een oplossingsgerichte
De meeste advisering vindt plaats binnen
houding. We hopen dat burgers en onderhet mandaatoverleg. Daarnaast zijn wij op
nemers hierdoor gestimuleerd worden
verzoek van de gemeente Zaltbommel ook
om plannen te maken die bijdragen aan de
betrokken bij de klankbordgroep die samenwoon- en omgevingskwaliteit. Samen wergesteld is uit betrokken inwoners om input

Naast de grotere ontwikkellocaties voor
woningbouw, zoals Waluwe III, de Binnenvergt en Buitenstad, zijn er afgelopen jaar
ook kleinere, lokale ontwikkelingen geweest
zoals de uitbreidingslocatie aan de rand van
Kerkwijk en enkele nieuwe woningbouwlocaties aan de Liesveldsesteeg, ontstaan vanuit
het VAB beleid. Door vroegtijdig betrokken te
worden bij de ontwikkeling van dit soort locaties kan er aan de voorkant van het proces
een helder kader voor de beeldkwaliteit meegenomen worden, wat voor de initiatiefnemers hanteerbare uitgangspunten geeft en
wat leidt tot een soepel proces ten aanzien
van de advisering over ruimtelijke kwaliteit.

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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ken we aan de beste oplossing, waarmee we
de omgevingskwaliteit verbeteren en tevens
tegemoet komen aan de wensen van de
initiatiefnemer.

Integraal stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan

Buitenstad

1 | Integraal Voorlopig Ontwerp Buitenstad

De klankbordgroep heeft in dit proces de ruimte gekregen om met de
ontwerpers van het stedenbouwkundig plan in gesprek te gaan over
de ruimtelijke kwaliteiten die Buitenstad de inwoners van Zaltbommel
biedt, in aanvulling op de kwaliteiten die reeds aanwezig zijn. Zo is er
uitgebreid gesproken over het mogelijke behoud van enkele bestaande gebouwen, zoals de grote hal en enkele sheddaken, maar ook
het kantoorgebouw aan de Veerkade. Daarnaast is de verblijfskwaliteit binnen het plangebied en aan de kades een belangrijk punt van
discussie geweest, alsook de massaliteit en hoogte van de apparte-
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Al enkele jaren wordt er door de gemeente en Waalbommel BV
aan een stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van Buitenstad gewerkt. Dit plangebied bevindt zich op het voormalige terrein
van de scheepswerf, is volledig buitendijks en ligt direct tegen het
rijksbeschermde stadsgezicht van Zaltbommel. Dit maakt dat de
planvorming bijzonder complex is en gevoelig in zijn functionele en
fysieke relatie met de stadskern van Zaltbommel. Daarnaast is in
het plangebied ook een supermarktcluster gelegen, dat een andere
eigenaar heeft en daardoor slechts deels bij de planvorming meegenomen kan worden. Begin 2018 is er een eerste voorlopig ontwerp
gepresenteerd aan de inwoners van Zaltbommel en is er vervolgens
door de gemeente een klankbordgroep samengesteld, waarin verschillende bewoners en afgevaardigden van belangengroeperingen
uit de stad zitting hebben genomen. Met inbreng van deze klankbordgroep, waaraan Lucas Reijmer en Mirjam Steins namens het Gelders
Genootschap mede deel hebben genomen, is het plan in de loop van
het jaar verder uitgewerkt tot een Integraal Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan en Beeldkwaliteitsplan.

mentsgebouwen. Het voorlopig ontwerp is mede door deze gesprekken en discussies verder verfijnd en in balans gebracht, waarbij het
behouden van het werfkarakter een belangrijke drager van het plan
is gebleven. Daarnaast is de fysieke verbinding van buitenstad met
de historische binnenstad als een belangrijke schakel als losstaand
project door de gemeente opgepakt.

Ontwerp
wUrck architectuur stedenbouw landschap

Op weg naar de Omgevingswet

John Hendriks, projectleider gemeente Zaltbommel

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 ambi-

ties 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 met erfgoed, stedenbouw, landschap, architectuur en openbare ruimte.
Ook vindt een vertaling plaats van de principes ‘veilige’ en ‘gezonde’ leefomgeving.
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 CRK, in samenhang met
de Monumentencommissie.
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“BUITENSTAD, EEN MOOIE
ONTWIKKELING IN ZALTBOMMEL. EEN CONSTRUCTIEVE
SAMENWERKING TUSSEN DE
ONTWIKKELAAR, DE KLANKBORDGROEP, DE ADVISEURS VAN
HET GELDERS GENOOTSCHAP
EN DE GEMEENTE ZALTBOMMEL, HEEFT GELEID NAAR EEN
BREED GEDRAGEN PLAN WAARBIJ EEN OUDE SCHEEPSWERF
WORDT OMGEVORMD NAAR EEN
BIJZONDERE BUITENDIJKSE
WOONLOCATIE.”

Landschappelijke inpassing windmolens en zonneveld

Duurzame energieopwekking
1+2 | Impressies windmolens Pondera Consult
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Het plan voor de bouw van 3 windmolens in het gebied tussen de
spoorlijn en de A2, ten zuiden van Zaltbommel, is begin 2018 aan de
commissie voorgelegd. Het advies van de commissie is opgesteld
aan de hand van de volgende afwegingen: de inpassing van de windmolens in de omgeving, de beeldkwaliteit van het windpark als geheel
en de beleving van aanvullende bouw- en inrichtingsactiviteiten.
Hierbij is vooral gekeken naar de relatie tussen de opstelling van de
windmolens en andere landschappelijke elementen als de A2 en de
spoorlijn. Daarnaast is ook de onderlinge afstand van de windmolens
en de uitvoering van de molens beoordeeld. Hierbij wordt gestreefd
naar een zo rustig mogelijk beeld, waarbij repetitie en herhaling zorgen
voor een evenwichtige inpassing in het open landschap.

Landschappelijke inpassing windmolens en zonneveld

Duurzame energieopwekking
3 | Locatie zonnepark, gezien vanaf het crossterrein
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Op een voormalige, opgehoogde vuilstortplaats, aan de Ketelsteeg is
een zonnepark van ongeveer 2,4 ha. gepland. Het zonnepark ligt aan
de rand van het industriegebied, naast de kassenbouw en grenst aan
de andere zijde aan een mountainbikeparcours. Vanaf deze zijde is het
park ook zichtbaar vanaf de dijk.
Het zonnepark is landschappelijk ingepast in het bestaande landschap van het oeverwallengebied, door het park af te schermen
met behulp van een 2,5 meter hoge struweelhaag met streekeigen
beplanting. Hierdoor ontstaat er ook in de wintersituatie een afgeschermd beeld en is het zonnepark landschappelijk ingebed in zijn
omgeving.

Advisering op dit soort ruimtelijke ontwikkelingen gebeurt bij voorkeur
zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces, zodat uitgangspunten voor
een goede landschappelijke inpassing direct bij de start meegenomen kunnen worden. Zo ontstaat uiteindelijk het beste resultaat binnen de bestaande omgeving.

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 duur-

zame! – 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 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
ook de basis voor advisering door de commissie.
Kwaliteitsgesprek / vooroverleg
Het grootste deel van de plannen wordt
onder mandaat van de commissie door de
adviseur ruimtelijke kwaliteit – secretarisdeskundige –afgehandeld. Alleen grootschalige of complexe plannen schuiven door
naar de ‘grote’ commissie die multi-disciplinair is samengesteld: architectuur, stedenbouw en landschap.

Op afroep is ook de discipline duurzaamheid
beschikbaar.
Het mandaatoverleg met de adviseur ruimtelijke kwaliteit vindt wekelijks plaats in afwisselend de gemeentekantoren van Zaltbommel en Maasdriel. Dat is ook het moment om
plannen in vooroverleg met initiatiefnemers te
bespreken. De plannen van beide gemeenten worden in 1 mandaatoverleg ingepland,
zodat de doorlooptijd van de advisering voor
beide gemeentes wordt versneld. Dit in aanwezigheid van de contactambtenaar, Emo
van Halsema, van de omgevingsdienst. 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 de aanwezigheid van de adviseur
ruimtelijke kwaliteit bij de vergaderingen van
de Monumentencommissie. Na goedkeuring
in deze commissie, wordt het advies verder in
het welstandsmandaat afgerond.
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. In 2017 is
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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
Fortwachterswoning TM2 architecten, 1e prijs Reynaers projectprijs 2018

er voor de gemeente Zaltbommel een nieuwe
welstandsnota vastgesteld, waarbinnen de
mate van afstemming is geregeld op drie
kwaliteitsniveaus; behoud, respect, en keuze.
Daarnaast zijn er ook enkele gebieden welstandsvrij. De ligging van het plan in één van
deze gebieden is van invloed op de gewenste
mate van afstemming in beeldkwaliteit.

Kwaliteitsteam en klankbordgroep
Naast het reguliere advieswerk maakt de
adviseur ruimtelijke kwaliteit deel uit van het
kwaliteitsteam voor de ontwikkeling van het
kasteelterrein in Poederoyen. Daarnaast
heeft de gemeente voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Buitenstad een klankbordgroep samengesteld, waarin betrokken
inwoners en de adviseur ruimtelijke kwaliteit
zitting hebben genomen. Deze klankbordgroep heeft in een aantal sessies gereageerd
op de ontwikkelingen van het stedenbouwkundige plan voor Buitenstad.
Attitude
De werkwijze van de adviseur ruimtelijke
kwaliteit en van de commissie is altijd geba-

BIJ ALLE PLANNEN, GROOT OF
KLEIN, ZIJN DE ADVISEURS VAN
HET GELDERS GENOOTSCHAP
IN STAAT OM MET DE INITIATIEFNEMER EEN CONSTRUCTIEVE
DIALOOG TE VOEREN OVER DE
RUIMTELIJKE KWALITEIT.
DIE INZET HELPT ONS BIJVOORBEELD OM VAN HET PLAN ‘
DE BUITENSTAD’ EEN KARAKTERVOL PLAN TE MAKEN DAT
EEN WAARDEVOLLE TOEVOEGING IS OP ONZE STAD.
Jobbe van de Ven, teamcoördinator Ruimte
Frank Hermse, beleidsmedewerker Stedenbouw

seerd op dialoog met en begeleiding van
initiatiefnemers en opdrachtgevers. Dit
alles binnen de kaders van het gemeentelijk
beleid.
Er wordt gestreeft naar een oplossingsgericht en transparant adviesproces dat ervoor
zorgt dat er mooie plannen worden gemaakt
die Zaltbommel verrijken.
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Advisering over RO / beleid
Naast advisering over plannen wordt de
commissie ook regelmatig door de gemeente
gevraagd om te adviseren over beleidsmatige en RO-kwesties. Dit gaat bijvoorbeeld
over reclamebeleid, grotere plangebieden
als Waluwe II en III en Buitenstad, maar ook
over thema’s als de locatiespecifieke uitwerking van het VAB beleid en inbreidingslocaties in en nabij de dorpskernen.

Stedenbouwkundige ontwikkeling

Uitbreidingslocatie Kerkwijk
1 | Situatietekening

2 | Architectonisch ontwerp
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Ontwerp
Architectenbureau Visser en Bouwman

Aan de rand van Kerkwijk, aan de Hooglandweg, is in opdracht van
een lokale initiatiefnemer een stedenbouwkundig plan opgezet voor
de herontwikkeling van deze locatie met 26 woningen. In overleg met
de gemeente zijn er randvoorwaarden voor deze ontwikkeling tot
stand gekomen en voorafgaand aan de benodigde wijziging in het
bestemmingsplan is ook het advies van de commissie ingewonnen.
Het plangebied wordt tweezijdig ontsloten, enerzijds via de Hooglandweg en anderzijds via Hopland. De hoofdopzet van het plan
bestaat uit een groot bouwvolume aan de Hooglandweg, uitgewerkt
als een moderne interpretatie van de T-boerderij. In dit bouwvolume
worden appartementen in het voorhuis en grondgebonden woningen
in het schuurgedeelte gerealiseerd. Vanuit de Hopland is het voorstel

om hier een rij woningen te plaatsen, gevolgd door een viertal tweeonder-een kap woningen. Aan de oostzijde van het plangebied is een
onbebouwde groenzone gedacht.
In het adviestraject is uitgebreid gesproken over de wijze van ontsluiting, de inrichting van de openbare ruimte, de typologie van de
moderne T-boerderij en de gewenste uitstraling van de overige woningen. De uitgangspunten voor de ruimtelijke kwaliteit zijn met name dat
de nieuwe ontwikkeling voldoende aansluit in schaal, individualiteit en
karakter bij de bestaande dorpskern en dat de ontwikkeling daarnaast
landschappelijk goed ingepast wordt, gezien de ligging van de ontwikkeling aan een van de toegangswegen naar Kerkwijk.

Monumentencommissie

De Monumentencommissie bestaat uit een
onafhankelijke voorzitter en leden. De voorzitter is dhr. J. van der Hoeve. De commissieleden zijn de plaatsvervangend voorzitter dhr.
K. Peterse, mevr. J. Clarijs en dhr. P. den Hertog. De vergadering werd de eerste maanden
van 2018 bijgewoond door de rayonarchitect mevr. M. Roelofs, later dit jaar door mevr.
M. Steins van het Gelders Genootschap. De
vergaderingen worden gefaciliteerd door de
secretaris mevr. E. Leenheer-Wessel en dhr.
E. van Halsema/mevr. H. Ploegmakers van de

de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dat was
bijvoorbeeld het geval bij de aanvraag voor
het graven van watergangen en plaatsen van
duikers bij de van Heemstraweg 8 in Brakel.
Er zijn in 2018 in totaal 86 adviezen verstrekt.
Daarvan zijn er in Zaltbommel 63 gesitueerd
en 23 in Maasdriel. Daarbij horen ook de
korte adviezen, als hamerstuk, uitgebracht in
de verslaglegging onder ‘ingekomen stukken
en mededelingen’.
In 2018 is de commissie op locatiebezoek
geweest. Dat was het geval op 13 september, waarbij beleidsmedewerkster cultuurhistorie mevr. M. Sanders de commissie
heeft rondgeleid over de Bolwerken. Op
andere momenten is de commissie, vertegenwoordigd door de secretaris, aanwezig
geweest bij b.v. de feestelijke aftrap van het
project van de Bolwerken op 21 juni, en bij de
onthulling van het Sint Maartensbeeld op 10
november.
Er is 1 gemeentelijk monument toegevoegd
aan de gemeentelijke lijst van de gemeente
Zaltbommel; de Drielsche Sluis bij Maasdijk
97.
Esther Leenheer, secretaris
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Monumentencommissie

Omgevingsdienst Rivierenland. De commissie is in 2018 12 keer bijeen geweest. Elke
maand is er een vergadering in het gemeentekantoor van Zaltbommel aan de Hogeweg.
Vanwege het samenwerkingsverband met
Maasdriel worden ook plannen van Maasdriel
in de monumentencommissie geagendeerd.
Het betreft merendeels plannen voor restauratie en verbouwing van gemeentelijkeen rijksmonumenten in deze gemeenten.
Voorbeelden hiervan zijn de aanbouw bij de
Teisterbandstraat 38 in Kerkdriel en gecompliceerde verbouwingen als het aaneen
gebouwde cluster Waterstraat 34 en-Steigerstraat 1,3 en 5 in Zaltbommel. Tevens
adviseert de Monumentencommissie over de
mogelijkheid van toepassing van duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen of
dubbel glas bij monumenten.
Daarnaast adviseert de commissie over
wijzigingen in de diverse van gemeentewege
dan wel van rijkswege beschermde stads- en
dorpsgezichten. Een voorbeeld daarvan is
de geplande uitbreiding van Zaltbommel met
een nieuwe woonwijk, ‘Buitenstad’.
Tenslotte is het mogelijk, dat een bepaalde
activiteit de bescherming raakt van het nationaal landschap en toekomstig werelderfgoed

Intensieve glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijf Dutch Berries BV
2 | Kantoorgebouw aan de Uilkerweg

De ontwikkeling van de nieuwe kassengebouwen van het bedrijf Dutch
Berries BV (in totaal zo’n 37 ha) aan de Uilkerweg in Zuilichem maakt
onderdeel uit van het inpassingsplan ‘Tuinbouw Bommelerwaard’. De
gedachte achter het inpassingsplan is dat grootschalige kassenbouw
in geschikte gebieden geïntensiveerd wordt om, via herstructurering,
de gefragmenteerde bestaande glastuinbouw aan de dijkzones van de
Waal af te bouwen. De leefbaarheid en de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het gebied als geheel en het open landschap, ervaren
vanaf de Waaldijk in het bijzonder, dient hierdoor versterkt te worden.
De nieuwbouw van het kassencomplex wordt gefaseerd uitgevoerd,
waarbij uitgegaan wordt van een zo optimaal mogelijke inpassing van
de kassen op het perceel. De bedrijfsvoorzieningen w.o. een kantoor,

kantine, loods en ketelhuis zijn geplaatst aan de Uilkerweg. Om de
landschappelijke inpassing van deze grootschalige ontwikkeling te
borgen zijn er rondom het kassencomplex groene inpassingszones
met waterbergingen en natuurlijke oevers aan watergangen gecreëerd. Voor de bedrijfsgebouwen aan de Uilkerweg is er bij de advisering aangestuurd op het aanbrengen van een geleding in de schaal van
het gebouw, zodat het bedrijfsgebouw representatief is voor Dutch
Berries BV en tevens refereert aan de kleinschalige bebouwingskarakteristiek in de directe omgeving.
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1| Kassencomplex gezien vanaf de Van Heemstraweg

Ontwerp
Ermstrang bouwkundig ingenieursbureau

Samenstelling

CRK

2018

In cijfers
Vlnr | Hanny Heetman, John van Dijk en Sjef van Elk

Vanaf 1 oktober was de samenstelling
als volgt:
Voorzitter
S. (Sjef) van Elk
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
ir. M. (Mirjam) Steins
Architect
ir. J. (John) van Dijk
Landschapsarchitect
ir. J.N. (Hanny) Heetman
Adviseur duurzaamheid (op afroep)
A. (Amar) Sjauw En Wa – Windhorst MSc.
Ambtelijke ondersteuning /
Omgevingsdienst
Ing. E.F. (Emo) van Halsema
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Tot 1 oktober hadden de volgende
commissieleden zitting:
Voorzitter
F.R. (Free) Hoving
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
ir. L. (Lucas) Reijmer
Architect
ir. J.B. (Jan-Bart) van der Meer
Landschapsarchitect
ir. J.N. (Hanny) Heetman

−− Onder mandaat van de commissie zijn
door de adviseur ruimtelijke kwaliteit 324
plannen behandeld, deels in aanwezigheid van de aanvrager of ontwerper.
−− Van deze plannen werd 71 % ter plekke
van een positief advies voorzien, dankzij
vooroverleg.

−− Voor 29% was een wijziging nodig.
−− De voltallige commissie behandelde in
totaal 1 plan.
−− Daarnaast zijn er in regie onder mandaat
4 ruimtelijke ontwikkelingen beproken.

Binnenstad

Reclamebeleid
3 | Gewijzigd voorstel reclame-uitingen Waterstraat 5

De afgelopen jaren is door de gemeente Zaltbommel veel aandacht
besteed aan het reclamebeleid. De doelstelling van het reclamebeleid is om evenwicht te creëren tussen de kwaliteit van de gebouwde
omgeving en openbare ruimte, het voorkomen van overlast (lichthinder) en tegelijkertijd ruimte geven aan de belangen van ondernemers
en maatschappelijke organisaties om reclame te kunnen maken en het
tegengaan van reclames die afbreuk doen aan deze doelstelling.
Het reclamebeleid is goed geborgd in de welstandsnota door voor de
verschillende gebiedstypen specifieke uitgangspunten voor reclamemogelijkheden aan te geven middels helder omschreven criteria.
Daarnaast zijn voor diverse specifieke, niet gebiedsgerelateerde,
reclamevormen de randvoorwaarden benoemd. Voor effectief beleid

is handhaving van groot belang. In de binnenstad van Zaltbommel
zijn zo enkele recent aangebrachte reclames aangepast, zodat deze
aansluiten bij het reclamebeleid van Zaltbommel. Voor monumenten
en in beschermde stads- en dorpsgezichten geldt dat de visuele aantrekkelijkheid een zeer belangrijk uitgangspunt is. Reclames dienen
hierbij zeer ondergeschikt te zijn en bescheiden over te komen in het
bebouwings- en straatbeeld. Daarnaast sluiten reclame-uitingen aan
bij de gevelkarakteristiek en monumentale en architectuurhistorische
waarden. In de welstandsadvisering wordt in overleg met de initiatiefnemers gezocht naar een passende oplossing voor het gewenste
reclamebeeld. Zo draagt ook het reclamebeleid bij aan een hoogwaardige beeldkwaliteit in de binnenstad.
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1+2 | Straatbeeld in 2010 en 2018

Aanbevelingen

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, windmolens etc.) Het is voor
alle betrokken partijen prettig om vooraf
kaders aan te geven of te ontwikkelen.
−− Beeldkwaliteitsplannen opstellen voor
nieuwe woongebieden ondersteunen de
welstandsnota en geven specifieke aanleidingen om de opzet van een woonomge-
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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.

ving ook richting toekomstige ontwikkelingen te waarborgen.
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!

