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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 Ruimte-
lijke 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.  

Laten we naast de aantallen woningen die 
worden gebouwd ook aandacht hebben 
voor de kwaliteit ervan. Daar ligt een belang-
rijke rol voor de provincie, lokale overheden, 
stedenbouwers, architecten en projectont-
wikkelaars/bouwbedrijven. Zodat we over 
vele jaren nog steeds trots zijn op onze archi-
tectonische 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 bij-
een komt. Dat schept een extra verantwoor-
delijkheid 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 man-
daat de plannen, waarover de Commissie 
zich niet buigt. Het is vooral meedenken, in 
dialoog treden met burgers en samen pro-
beren 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 kwa-
liteit, architectonische inspiratie, aandacht 
voor landschap en industrieel erfgoed - om 

Voorwoord

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.

Sjef van Elk, voorzitter

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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Vanwege de fusie van de gemeenten Gel-
dermalsen, Neerijnen en Lingewaal tot de 
nieuwe gemeente West Betuwe per 1 januari 
2019 is ervoor gekozen om voor de gemeen-
ten Geldermalsen en Neerijnen gezamenlijk 
een jaarverslag voor 2018 samen te stellen. 

Graag stel ik mijzelf aan u voor. Mijn naam 
is Mirjam Steins en gedurende het afgelo-
pen jaar ben ik in opvolging van mijn collega 
Engeli Kummeling vol enthousiasme aan de 
slag gegaan om een bijdrage te leveren aan 
de omgevingskwaliteit van de gemeenten 

Geldermalsen en Neerijnen. Als adviseur leg 
ik de nadruk op dialoog en begeleiding vanuit 
een oplossingsgerichte houding. We hopen 
dat burgers en ondernemers hierdoor gesti-
muleerd worden om plannen te maken die 
bijdragen aan de woon- en omgevingskwa-
liteit. Samen werken we aan de beste oplos-
sing, waarmee we de omgevingskwaliteit 
verbeteren en tevens tegemoet komen aan 
de wensen van de initiatiefnemer. 

Met dit jaarverslag van de Commissie Ruim-
telijke Kwaliteit geven wij inzicht in de werk-
wijze 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 monu-
menten, woningen, kantoorpanden en 
bedrijfsbebouwing, zowel in als buiten de 
stadskern. Maar ook het thema duurzaam-
heid zien we bij veel plannen terugkomen. 
Het plaatsen van zonnepanelen, al dan niet 
binnen het beschermde dorpsgezicht, het 
na-isoleren van woningen, maar ook grote 
ontwikkelingen als de uitbreiding van het 
spoortracé in Tricht, de uitbreidingswijk 
Lingedonk in Geldermalsen of de woonwijk 

Klingenburg in Tuil komen in het advieswerk 
aan bod.
De meeste advisering vindt plaats binnen 
het mandaatoverleg. Daarnaast zijn wij op 
verzoek van de gemeenten ook regelmatig 
betrokken bij ruimtelijke vraagstukken die 
via principe verzoeken met de commissie 
besproken worden. Hierbij gaat het vaak om 
stedenbouwkundige afwegingen, waarbin-
nen ook cultuurhistorische waarden en ruim-
telijke kwaliteit meegenomen worden.
Naast de grotere ontwikkellocaties voor 
woningbouw zijn er afgelopen jaar ook klei-
nere, lokale ontwikkelingen geweest zoals 
de inbreidingslocatie ten behoeve van zorg-
woningen in De Wieken. 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 beeld-
kwaliteit meegenomen worden, wat voor de 
initiatiefnemers hanteerbare uitgangspunten 
geeft en wat leidt tot een soepel proces ten 
aanzien van de advisering over ruimtelijke 
kwaliteit.

Ontwerp zorgwoningen in De Wieken, Geldermalsen

Mirjam Steins

Terugblik op het afgelopen jaar
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Het plan voor vernieuwing en uitbreiding van de gemalen De Neust en 
Tricht komt voort uit de noodzaak voor capaciteitsvergroting en techni-
sche verbetering van de gemalen. De huidige gemalen hebben onvol-
doende capaciteit om bij hevige regenval het water uit de polder te 
malen. Het huidige monumentale bovengebouw van gemaal Tricht uit 
1926 wordt in de planvorming tijdelijk verplaatst en na de plaatsing van 
het nieuwe gemaal weer teruggeplaatst. Daarnaast wordt er een nieuw 
pompgebouw gerealiseerd ter hoogte van de zuidelijke watergang. 
In het advies is bij dit project gebruik gemaakt van het planoverleg dat 
samen met de Rijksdienst plaats vindt. Zo kon er integraal geadviseerd 
worden over de gemaakte keuzes t.a.v. de locatie voor het nieuwe 
pomphuis, de werkzaamheden aan de monumentale onderdelen, de 

architectonische uitwerking van de nieuwe toevoegingen en de land-
schappelijke inpassing van het gehele project.  Het nieuwe pomphuis 
wordt geplaatst in de zichtlijn tussen het monumentale pompgebouw 
en de Bisschopsgraaf. Deze zichtlijn wordt versterkt doordat de nieuw-
bouw volledig in glas wordt uitgevoerd. Hierdoor zal ook de techniek in 
het pompgebouw zichtbaar blijven voor voorbijgangers en kan middels 
een digitaal informatiebord de werking van het pompsysteem toege-
licht worden. Het nieuwe gebouw krijgt een moderne architectonische 
uitstraling, waarbij de gevel uitgevoerd wordt met houten geveldelen 
die afkomstig zijn van gebruikte meerpalen. 

Ontwerp
Architect Anne Duizer

2 | Nieuwe situatie gemaal Tricht1 | Monumentaal gemaal Tricht

Vernieuwing en uitbreiding 

Gemalen ‘de Neust’ en Tricht
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Op weg naar de Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in wer-
king. Vertrouwde kaders, rollen en instru-
menten veranderen dan. Een van de doelen 
is het streven naar ‘goede omgevingskwali-
teit’, waarbij maximaal ruimte wordt gegeven 
aan initiatiefnemers. Wat die kwaliteit pre-
cies 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 ruimte-
lijke 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’ leefomge-
ving.

Gemeentelijke adviescommissie
De gemeente blijft onder de Omgevingswet 
verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwali-
teit. 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 Omgevings-
wet in de instelling van een gemeentelijke 
adviescommissie. Dit is dan feitelijk de 
opvolger van de bestaande CRK, in samen-
hang met de Monumentencommissie.
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Twee dijkwoningen

De locatie voor de ontwikkeling van  twee dijkwoningen ligt in de 
bocht van de Waalbandijk en de Molenstraat. In de komende jaren zal 
de dijk deels worden opgehoogd. Het plan betreft twee vrijstaande 
woonhuizen van twee lagen met een schilddak, die gekoppeld zijn 
door de bergingen. De woonruimtes op de eerste verdieping geven 
de woningen een prachtig uitzicht over de dijk en zijn daarmee de 
belangrijkste verblijfsruimtes in de woningen ten aanzien van de 
woonkwaliteit. In het advies is erop aangestuurd om dit ook afleesbaar 
te maken in de architectonische opbouw van de gevels van de twee 
woningen. Dit is door de ontwerper opgelost door beide woningen 
op een gemeenschappelijke plint te plaatsen. De raamopeningen in 
de plint zijn kleiner, waardoor de begane grond een meer besloten 

woonruimte wordt. Op de plint is een dakterras toegevoegd, zodat dit 
ook in het gebruik een meerwaarde biedt. Met dit ontwerp is de bijzon-
dere ligging van de woningen aan de dijk afleesbaar geworden in de 
architectonische uitwerking en krijgt het wonen aan de dijk een eigen 
uitstraling.

Ontwerp
Loosbroek Architecten BV

2 | Aangepast ontwerp1 | Eerste ontwerp

 Ophemert 
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Werkwijze

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 van 
Geldermalsen en Neerijnen zien we deze 
brede benadering van ruimtelijke kwaliteit 
terug. 

In het welstandsbeleid is sprake van onder-
linge samenhang tussen welstand en ver-
wante thema’s als cultuurhistorie etc. Zo is 
per gebied sprake van maatwerk en zijn de 
toetsingskaders afgestemd op de aanwezi-
ge 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 Omgevings-
wet 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 even-
wicht 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 com-
missie.

Kwaliteitsgesprek / vooroverleg
Het grootste deel van de plannen wordt 
onder mandaat van de commissie door de 
adviseur ruimtelijke kwaliteit – secretaris-
deskundige –afgehandeld. Alleen groot-
schalige of complexe plannen schuiven door 

naar de ‘grote’ commissie die multidiscipli-
nair is samengesteld: architectuur, steden-
bouw en landschap. Op afroep is ook de 
discipline duurzaamheid beschikbaar. 

Sinds 2018 vindt het mandaatoverleg met 
de adviseur ruimtelijke kwaliteit voor beide 
gemeentes gezamenlijk plaats. Het overleg 
is tweewekelijks op het gemeentekantoor 
van Geldermalsen. Dat is ook het moment 
om plannen in vooroverleg met initiatiefne-
mers te bespreken. 
Dit in aanwezigheid van de contactamb-
tenaar van de omgevingsdienst. Voor wij-
zigingen aan of bij monumenten en in de 
beschermde gezichten zijn adviezen nodig 
op het gebied van welstand en cultuurhis-
torie. Eén keer per maand neemt hiervoor 
de adviseur cultuurhistorie deel aan het 
mandaatoverleg, waardoor er geïntegreerde 
adviezen kunnen worden uitgebracht. De 
gemeente Geldermalsen heeft naast de 
adviseur ruimtelijke kwaliteit en de adviseur 
cultuurhistorie ook twee burgerleden aange-
steld, die bij het mandaat aanwezig zijn.

Bij de beoordeling van de plannen wordt 
onder meer gelet op de afstemming op de 
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Werkwijze

bestaande bebouwing, van het pand op 
zichzelf en in relatie tot de omgeving. De 
mate van afstemming is van invloed op de 
samenhang en de kwalitatieve, verzorgde 
uitstraling van een gebouw, straat of wijk. 
In de welstandsnota of in een beeldkwa-
liteitsplan is aangegeven welke mate van 
afstemming gewenst is.

Advisering over RO / beleid
Naast advisering over plannen wordt de 
commissie ook door de gemeente gevraagd 
om te adviseren over beleidsmatige en 
RO-kwesties. Dit gaat bijvoorbeeld over de 
aanstaande dijkversterking en nieuwe ont-
wikkelingen als bijvoorbeeld de ontwikkeling 
aan de Havendijk in Beesd.  

Attitude
De werkwijze van de adviseur ruimtelijke 
kwaliteit en van de commissie is altijd geba-
seerd op dialoog met en begeleiding van 
initiatiefnemers en opdrachtgevers. Dit 
alles binnen de kaders van het gemeentelijk 
beleid.

Er wordt gestreefd naar een oplossingsge-
richt en transparant adviesproces dat ervoor 
zorgt dat er mooie plannen worden gemaakt 
die de nieuwe gemeente West Betuwe ver-
rijken.

Zicht op de nieuwe onderdoorgang bij het spoortracé Tricht, gezien vanaf het fietspad aan de westelijke zijde
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De nieuwe eigenaren van de voormalige boerderij zijn in een vroeg 
stadium van de planvorming voor de renovatie en verduurzaming van 
het gemeentelijk monument met de commissie in gesprek gegaan. 
Tijdens een bezoek ter plaatse zijn de plannen met de commissie 
besproken en zijn er oplossingsrichtingen verkend. Een belangrijk 
uitgangspunt voor de commissie binnen de planvorming is het hand-
haven van het onderscheid tussen het voor- en achterhuis, het wonen 
en het bedrijf. Door deze interne structuur herkenbaar te houden 
blijft de functionele opzet ook in de gevels herkenbaar. Daarnaast zijn 
nieuwe toevoegingen, zoals dakkapellen, dakramen, nieuwe geve-
lopeningen en nieuwe aanbouwen ondergeschikt gemaakt aan de 
monumentale karakteristiek, door deze in afmeting en materialisatie 

bescheiden uit te voeren. Zo zijn de grote daklichtvlakken met lamel-
len in de rieten kap uit het eerste plan vervangen door verticale smalle 
daklichten, die het dakvlak minder verstoren. Naast deze ingrepen is 
het monument ook verduurzaamd door de bestaande rieten kap te 
vervangen door een geïsoleerd schroefdak met rietbedekking. Ook 
zijn de wanden aan de binnenzijde geïsoleerd. Door een intensief 
adviestraject en grote betrokkenheid van de initiatiefnemers is deze 
complexe verbouwing in een korte termijn van een schetsontwerp in 
vooroverleg tot een omgevingsvergunning gebracht. 

Ontwerp
Kruis-11

2 | Gerealiseerd ontwerp1 | Eerste ontwerp

Buurmalsen

Verduurzaming en renovatie  
monumentale boerderij
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Voor het reclamebeleid in de voormalige gemeente Geldermalsen 
zijn in de Gids Ruimtelijke Kwaliteit heldere criteria opgenomen die 
per deelgebied verder uitgewerkt zijn. Dit geeft bij aanvragers veel 
duidelijkheid over de mogelijkheden die de gemeente haar onderne-
mers biedt ten aanzien van reclame-uitingen. In een gesprek met de 
betrokken ondernemers zien wij met regelmaat dat reclame-uitingen 
hierdoor beter ingepast worden in het straatbeeld, waardoor deze 
reclames niet verstorend werken, maar bijdragen aan de gewenste 
uitstraling van het betreffende pand. Daarbij zijn de spelregels zo 
geformuleerd, dat ze de winkeliers en ondernemers voldoende ruimte 
bieden om effectief reclame te kunnen voeren. Dit voorbeeld van 
OFN is een geslaagde inpassing van de gevelreclame op de zicht-

locatie van bedrijventerrein Hondsgemet aan de A15. In dit advies is 
aangestuurd op het toepassen van open doosletters met een losse 
omkadering, zodat het logo niet boven de dakrand van het gebouw  
uit hoeft te komen en daarmee de contouren van het gebouw niet 
aantast.

Ontwerp
Haaksman Lichtreclame BVs

2 | Gerealiseerd ontwerp1 | Eerste ontwerp

Reclamebeleid 

Reclame-uiting OFN Hondsgemet
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Samenstelling

CRK

Tot 1 januari hadden de volgende  
commissieleden zitting:
Voorzitter
F.R. (Free) Hoving
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
ir. E. (Engeli) Kummeling
Architect
ir. J.B. (Jan-Bart) van der Meer
Landschapsarchitect
ir. J.N. (Hanny) Heetman

Vanaf 1 januari 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.
Adviseur cultuurhistorie (mandaat)
ir. M.A. (Martin van Bleek)
Burgerlid welstand
M.A.L. (Gabriëlle) van der Weide

Vlnr | Hanny Heetman, John van Dijk, Sjef van Elk

Burgerlid cultuurhistorie
R.C. (Ruud) Koch
Vervangend burgerlid
C.E. (Christine) Sterrenburg-De Jong
Ambtelijke ondersteuning /  
Omgevingsdienst
J.M.M. (Hans) Pijpers
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2018

In cijfers

 − Onder mandaat van de commissie zijn 
voor de gemeente Geldermalsen door de 
adviseur ruimtelijke kwaliteit 291 plannen 
behandeld, deels in aanwezigheid van de 
aanvrager of ontwerper. 

 − Van deze plannen werd 62 % ter plekke 
van een positief advies voorzien, dankzij 
vooroverleg. 

 − Voor 38% was een wijziging nodig. 
 − De voltallige commissie behandelde in 
totaal 1 plan. 

 − Voor 29 plannen brachten wij een gecom-
bineerd welstands- en monumentenad-
vies uit.

 − Onder mandaat van de commissie zijn 
voor de gemeente Neerijnen door de 

Foto

adviseur ruimtelijke kwaliteit 161 plannen 
behandeld, deels in aanwezigheid van de 
aanvrager of ontwerper. 

 − Van deze plannen werd 63 % ter plekke 
van een positief advies voorzien, dankzij 
vooroverleg. 

 − Voor 37% was een wijziging nodig. 
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Aan de rand van de dorpskern van Tuil is de afgelopen jaren de eerste 
fase van de uitbreidingswijk Klingelenberg gerealiseerd. In 2018  is 
voor fase 2c een aantal rijwoningen en een aantal vrijstaande en 
twee-onder-een kapwoningen ontwikkeld en momenteel in aanbouw. 
De wijk kent een verscheidenheid in architectuur en woonvormen, 
waardoor er een afwisselend straatbeeld is ontstaan. In de wijk is ook 
een basisschool met een kinderopvang gerealiseerd. Bij de school 
wordt op eigen initiatief van de omwonenden en betrokken ouders 
een natuurlijke speelplaats gebouwd. Door hier ruimte aan te geven 
ontstaat er betrokkenheid en interactie tussen de wijkbewoners 
onderling, wat de leefbaarheid in de wijk vergroot. 

2 | Zorgvuldig vormgegeven achterkantsituatie woonblok

3 | Speelplein basisschool, ingericht op initiatief van en door buurtbewoners

1 | Woningen fase 2c

Tuil

Klingelenberg fase 2c

Ontwerp
Krijger & Wagter architecten B.V.
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Aanbevelingen

Organisatie / proces
 − Gezien het samengaan van drie gemeen-
tes in de nieuwe gemeente West Betuwe 
is harmonisatie van het welstandsbeleid 
een actueel vraagstuk. Totdat het wel-
standsbeleid is geharmoniseerd blijft 
het welstandsbeleid van de voormalige 
gemeentes gelden bij de beoordeling van 
bouwplannen. Hierdoor ontstaan binnen 

de gemeente West Betuwe verschillen in 
advisering voor vergelijkbare plannen.  
Dit is geen wenselijke situatie.

 − Faciliteer het gesprek over ruimtelijke 
kwaliteit met commissie, politiek en bur-
gers.

 − Maak bij vraagstukken rondom duurzaam-
heid en energietransitie gebruik van onze 
ad hoc in te zetten adviseur duurzaam-
heid. 

 − Betrek de commissie vroegtijdig bij 
beleids- en planvorming. Zo kan zij vanaf 
de start meedenken over randvoorwaar-
den 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 (zonnewei-
des, -velden, windmolens etc.) Het is voor 
alle betrokken partijen prettig om vooraf 
kaders aan te geven of te ontwikkelen.

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 gemeen-
telijk kwaliteitsbeleid in de praktijk werkt. 
Daarnaast kunnen we tijdens een raads-
vergadering 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!
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