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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 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
aan de wensen van de initiatiefnemer. 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.

Gedurende het afgelopen jaar ben ik in
opvolging van mijn collega Lucas Reijmer vol
enthousiasme aan de slag gegaan om een
bijdrage te leveren aan de omgevingskwaliteit van de gemeente Maasdriel. Als adviseur
leg ik 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 de omgevingskwaliteit verbeteren en tevens tegemoet komen

De meeste advisering vindt plaats binnen
het mandaatoverleg. Daarnaast zijn wij op
verzoek van de gemeente Maasdriel ook
regelmatig betrokken bij de ontwikkeling van
stedenbouwkundige in- en uitbreidingen met
bijbehorende beeldkwaliteitskaders zoals de
Groene Akkers in Hedel of de Kersenbuurt, in
Kerkdriel.
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Mirjam Steins

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. Maar ook het thema duurzaamheid
zien we bij veel plannen terugkomen. Het
plaatsen van zonnepanelen, al dan niet binnen het beschermde stads- of dorpsgezicht,
het na-isoleren van woningen, maar ook
grootschalige ontwikkelingen als bijvoorbeeld waterbergingsopgaven komen in het
advieswerk aan bod.

Naast deze grotere ontwikkellocaties voor
woningbouw, zijn er afgelopen jaar ook kleinere, lokale ontwikkelingen besproken zoals
de uitbreidingslocatie aan de Leijensteijnstraat in Kerkdriel en enkele nieuwe woningbouwlocaties die voortkomen uit 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.

Kerkdriel

Stedenbouwkundige inbreidingslocatie
1 | Eerste ontwerp

2 | Goedgekeurd ontwerp
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Ontwerp
Architektenburo Snijders en van Stekelenburg

Ter plaatse van het huidige perceel Leijensteinstraat 20 is de initiatiefnemer voornemens om de bestaande opstallen te slopen en hier aan
de Leijensteinstraat vier twee-onder-eenkap woningen te ontwikkelen. Aan de zijde van de Veldmanlaan ontstaat er binnen dit plan ruimte
voor een appartementengebouw met daarin 11 appartementen.
Het ontwerp voor het appartementencomplex is tijdens het mandaatoverleg een aantal malen besproken met de architect en de
betrokken stedenbouwkundige van de gemeente. Het ontwerp van
het appartementengebouw is naar aanleiding van deze gesprekken
aangepast, zodat het gebouw in zijn architectonische uitstraling aansluit bij het reeds aanwezige zorgcomplex De Leyenstein.
In de gesprekken is gezocht naar een goede verhouding in de nok- en

goothoogte en een heldere opbouw van de gevelindeling. De hoge
kap en de drie topgevels die het volume opdeelden, zijn hierbij vervangen door een tweelaags gedeelte met kap en een eenlaags gedeelte
met kap. Daarnaast heeft het ontwerp een heldere entreepartij gekregen en zijn de gevel- en dakopeningen consequent toegepast.
Dit heeft geleid tot een evenwichtig gevelbeeld, met aandacht voor
rijke detailleringen in het metselwerk en kwalitatief hoogwaardig
materiaalgebruik t.p.v. de gevelopeningen en loggia’s.
Ten aanzien van de inrichting van de buitenruimte is het parkeren aan
de achterzijde van het appartementencomplex geplaatst, zodat er aan
de voorzijde ruimte is voor groene voortuinen, grenzend aan de openbare ruimte.

Op weg naar de Omgevingswet
koppeling 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 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
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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 CRK, in samenhang met
de Monumentencommissie.

Zichtlocatie A2

Kwaliteitsimpuls bedrijfsgebouwen
2 | Vernieuwbouw en uitbreiding distributiecentrum De Groot

In 2018 is er door de gemeente Maasdriel in overleg met de commissie
ruimtelijke kwaliteit een stedenbouwkundige richtlijn opgesteld t.b.v. de
A2-zichtlocaties aan de Geerdenweg. Voordat de A2 werd verbreed
stonden er bosschages en windsingels langs de rand van het bedrijventerrein De Geerden. Na de verbreding van de A2 is deze begroeiing
komen te vervallen en is er direct zicht ontstaan op de achterkanten van
de bedrijven. De wens is om hier een kwaliteitsimpuls te geven aan de
uitstraling van de bedrijven richting de zichtlocatie aan de A2. Hiertoe
wil de gemeente medewerking verlenen aan het gelijktrekken van de
nu lagere goothoogte aan de zijde van de A2 naar 13,5 meter. Het
toestaan van deze bouwhoogte gaat samen met het uitgangspunt dat
er een kwalitatieve verbeterslag op gebouwniveau wordt gerealiseerd.

Bedrijventerrein De Geerden krijgt hiermee een verbeterde uitstraling
als zichtlocatie, maar ook als entree naar Maasdriel en als verbinding
naar de omgeving. Daarnaast bevindt zich aan de overzijde van de A2,
op een prominente zichtlocatie aan de toe- en afrit van de A2 richting
Hedel, de gedeeltelijke hernieuwbouw en uitbreiding van het bestaande distributiecentrum De Groot. Deze vernieuwing is aanleiding om
het programma op de locatie zo te herschikken dat de controle en
beveiliging van het terrein verbetert en de kantoren geclusterd worden
op de zuidoosthoek van het gebouw. Hierdoor ontstaat er een nieuw
stedenbouwkundig accent, gericht op de prominente zichtlocatie aan
de snelweg en geeft deze vernieuwing een kwalitatieve impuls aan de
ontwikkeling van de bedrijvigheid aan de A2.
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1 | Uitbreiding kantoorgebouw aan De Geerden

Werkwijze
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.

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.
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.
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

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
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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.

Werkwijze
in de gemeentelijke welstandsnota. Dit vormt
ook de basis voor advisering door de commissie.

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

Dit gaat bijvoorbeeld over reclamebeleid,
grotere plangebieden als De Kersenbuurt
en Groene Akkers, maar ook over thema’s
als de locatiespecifieke uitwerking van het
VAB beleid en inbreidingslocaties in en nabij
de dorpskernen. De ontwikkeling van de
bedrijfslocaties aan de A2 is het afgelopen
jaar ook een aantal keren aan bod gekomen.

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
welstandsnota van de gemeente Maasdriel
stamt uit 2004 en geeft gebiedsgerichte
welstandscriteria aan, waaraan verschillende ambitieniveaus ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit zijn gekoppeld. Daarnaast zijn
er ook enkele kleine gebieden welstandsvrij. De ligging van het plan in één van deze
gebieden is van invloed op de gewenste
mate van afstemming in beeldkwaliteit.

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.

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.

Er wordt gestreeft naar een oplossingsgericht en transparant adviesproces dat ervoor
zorgt dat er mooie plannen worden gemaakt
die Maasdriel verrijken.
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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 multidisciplinair is samengesteld: architectuur,
stedenbouw en landschap. Op afroep is ook
de discipline duurzaamheid beschikbaar.

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.

Rossum

Herbestemming kerkgebouw
tot woningen
1 | Bestaande situatie

2 | Goedgekeurd ontwerp

Maasdriel

Jaarverslag 2018

Ontwerp
Van Rooij Bouwontwerp & Adviesbureau

R.K. Parochie Heilige Franciscus heeft het kerkgebouw (1967) met
pastorie en dienstwoning aan het Monseigneur Bekkersplein in Rossum verkocht vanwege het sterk aflopen van de gebruiksintensiteit
van de gebouwen. In de oorspronkelijke parochie en de dienstwoning
zijn reeds drie levensloopbestendige huurwoningen gerealiseerd.
Naast deze drie woningen wordt een vierde levensloopbestendige
woning voorgesteld. De voormalige kerkzaal wordt in de plannen van
de nieuwe eigenaar voorzien van een nieuwe gevelindeling, waarbij
het in de toekomst eventueel mogelijk is om meerdere wooneenheden
in de kerkzaal onder te brengen.
Bij de behandeling van het plan is er met de ontwerper en de initiatiefnemer uitgebreid gesproken over de impact van de gewenste

gevelaanpassingen op de uitstraling van het kerkgebouw, de kwaliteit
van de woonunits en de betekenis hiervan binnen de omgeving. Het
definitieve ontwerp gaat respectvol om met de bestaande, moderne
architectuur van het kerkgebouw, door inpandige loggia’s toe te passen in plaats van uitkragende balkons. De hoofdopzet van de bestaande transparante gevel, opgesloten tussen twee metselwerk wanden,
in stand gehouden.
Door deze herbestemming blijft de kenmerkende architectuur van het
kerkgebouw op deze prachtige locatie voor het dorp behouden en is
ook in de toekomst het verleden van de parochie zichtbaar verankerd
in de wijk.

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 Zaltbommel worden ook plannen
van Zaltbommel in de monumentencommissie geagendeerd. Het betreft merendeels
plannen voor restauratie en verbouwing van
gemeentelijke- en 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

VAB beleid

Sint Odradastraat in Alem
2 | Verbeelding anterieure overeenkomst

Aan de Sint Odradastraat in Alem ligt een voormalige champignonkwekerij met twee bedrijfswoningen onder één kap en een grote
schuur. De initiatiefnemers willen gebruik maken van de regeling vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Voor de sloop van de schuur
wil men op het erf twee woningen terugbouwen. Als voorwaarde voor
het toepassen van de regeling VAB wordt vanuit de gemeente een
goede stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing gevraagd.
De ervenconsulent van het Gelders Genootschap heeft op verzoek
van de gemeente advies uitgebracht over dit plan, waarna het plan
verder is aangepast en uitgewerkt tot een bestemmingsplanwijziging.
Het advies van de ervenconsulent is gebaseerd op enkele ruimtelijke
uitgangspunten, die ervoor zorgen dat de opzet van het erf past bij de

karakteristieken van het agrarische cultuurlandschap. Het eiland van
Alem vormt een herkenbare eenheid in het rivierenlandschap, waarvan de verkavelingsstructuur uit de 19e eeuw nog duidelijk zichtbaar
is. De functieverandering van de locatie kan een grote meerwaarde
leveren aan dit landschap door de doorzichten vanaf de dijk te verbeteren en de nieuwe bebouwing qua architectuur aan te laten sluiten
bij de landelijke karakteristieken van boerenerven. Er is een compacte
erfopstelling gemaakt, waarbij de gebouwen gezamenlijk ontsloten
worden via een oprit. De nieuwe woningen zijn daarbij qua positie en
uitstraling ondergeschikt gemaakt aan de bestaande bedrijfswoningen, die aan de straat zijn gelegen. Hierdoor ontstaat er een eenduidige erfopzet en meer openheid in het landschap.

Maasdriel

Jaarverslag 2018

1 | Ruimtelijke uitgangspunten

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 213
plannen behandeld, deels in aanwezigheid van de aanvrager of ontwerper.
−− Van deze plannen werd 70 % ter plekke
van een positief advies voorzien, dankzij
vooroverleg.

−− Voor 30% was een wijziging nodig.
−− De voltallige commissie behandelde geen
plannen.
−− Daarnaast is er in regie onder mandaat
1 ruimtelijke ontwikkeling besproken.

Heerewaarden

Herontwikkeling Varikse Driehoek
1 | Eerste ontwerp woningen

2 | Gerealiseerd aangepast ontwerp
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Ontwerp
Architectenbureau Visser en Bouwman

In aansluiting op de herontwikkeling van de Varikse Driehoek in Heerewaarden is er in het mandaat een schetsplan gepresenteerd voor
vervangende nieuwbouw ten behoeve van drie geschakelde woningen
aan de Korte Valksestraat. Het plan sluit aan op de destijds in aanbouw
zijnde nieuwbouw van huurwoningen in de directe omgeving. In het
schetsplan was er sprake van grote dakkapelachtige gevelophogingen in het voorgevelbeeld. Dit omdat de woningen klein zijn, met een
lage nok- en goothoogte. Deze dakkapellen zorgden door hun afmeting en positie in de gevel echter voor een onevenwichtig en onvoldoende samenhangend straatbeeld. In het gesprek met de architect
zijn oplossingen verkend, waarbij gezocht is naar mogelijkheden voor
het plaatsen van dakkapellen die voldoende ondergeschikt zijn aan-

gebracht in het dakvlak en tegelijkertijd passend zijn bij het beoogde
architectuurbeeld. De architect heeft vervolgens zijn ontwerp aangepast, waarbij de dakkapellen naar de achterzijde van de woningen zijn
verplaatst. Door de kapellen in een strook te plaatsen is er in de woningen voldoende leefruimte ontstaan. De voorgevel is met deze ontwerpwijziging rustiger geworden en beter passend in het straatbeeld. De
ontwikkeling van de Varikse Driehoek geeft op deze manier aanleiding
om ook in de directe omgeving een consistente beeldkwaliteit na te
streven.

Aanbevelingen
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!

Maasdriel

Jaarverslag 2018
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.

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 voor nieuwe
woongebieden ondersteunen de welstandsnota en zorgen ervoor dat de
gewenste omgevingskwaliteit richting toekomstige ontwikkelingen gewaarborgd is.
−− De huidige welstandsnota is opgesteld in
2004. Met de huidige ontwikkelingen in
het gemeentelijke beleid omtrent bijvoorbeeld uitbreidingslocaties voor bedrijven,
de verduurzaming van de gebouwde
omgeving en het gewenste reclamebeleid
is de huidige nota niet meer up-to-date.
Er wordt aanbevolen om de nota te actualiseren, ook met het oog op de voorbereidingen op de Omgevingswet.

