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Terugblik

Geert Jan Jonkhout

Met dit jaarverslag blikt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit terug op onze advisering in
2018 en 2019. Graag geven we u hiermee
inzicht in de plannen en ruimtelijke ontwikkelingen waar de CRK bij betrokken was.
Het grootste deel van de plannen is namens
de commissie door de gemandateerde
rayonarchitect besproken, vaak in aanwezigheid van aanvragers en/of ontwerpers.
Grotere ontwikkelingen en beleidsnotities
zijn ter advisering of consultatie voorgelegd
aan de voltallige commissie. Persoonlijk kijk
ik terug op twee mooie jaren, waarin vele

Belangrijke opgaven voor de toekomst zijn
de implementatie van de Omgevingswet en
ingrepen op het gebied van klimaatadaptatie
en duurzaamheid. Een treffend voorbeeld
hiervan is het specifieke welstandsbeleid
dat ontwikkeld is voor zonnepanelen in het
beschermde stadscentrum.
Daarnaast is de gemeente Harderwijk
voortvarend bezig met de voorbereiding op
de Omgevingswet. De CRK beveelt aan om
hierbij na te denken over hoe omgevingskwaliteit eruit kan zien en hoe die kwaliteit
(cultuurhistorie, landschap etc.) straks
volwaardig wordt opgenomen in nieuwe
instrumenten als omgevingsvisie en omgevingsplan. Het geeft voldoening om telkens
door dialoog en begeleiding initiatiefnemers
uit te nodigen kwaliteit te leveren. Daarbij is

kwaliteit maatwerk, de gemeente geeft zelf
aan wat voor een gebied of plek wenselijk is.
Voor mij is dat het vertrekpunt van waaruit ik
met initiatiefnemers de mogelijkheden verken, in nauwe samenspraak met de ambtenaren.
Ruimtelijke kwaliteit vraagt om gemeentelijke
regie en betrokkenheid van het gemeentebestuur en de raad.
Naast regelmatig overleg met de portefeuillehouder vindt er in Harderwijk met regelmaat een fietstocht plaats met de CRK en
de raadsleden. In 2018 vond de fietstocht
plaats op 6 september, waarbij een bezoek
is gebracht aan verschillende projecten
en in een informele setting van gedachten is gewisseld over de wijze waarop het
gemeentelijk kwaliteitsbeleid in de praktijk
functioneert.
Naast deze fietstocht kunt u onze werkwijze
tevens goed 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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belangwekkende ruimtelijke ontwikkelingen
de revue passeerden. Niet alleen was er veel
bouwdynamiek aanwezig in het Waterfront,
Harderweide en de Groene Zoom, maar ook
vermeldenswaard zijn de vele kleinere plannen in de beschermde stadskern en in de
woonwijken, die mede bepalend zijn voor het
beeld en de identiteit van Harderwijk.

Restauratie

Begeleiding restauratie
Grote Kerk Harderwijk
1 | Restaurateur aan het werk

2 | Detailopname gewelven en plafondschilderingen
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In oktober 2018 is de drie jaar durende restauratie gestart van de
gewelven en plafondschilderingen van de Grote Kerk in Harderwijk.
De commissie ruimtelijke kwaliteit heeft geadviseerd over de monumentenvergunning. Ook heeft de monumentendeskundige vanuit
de commissie regelmatig overleg gehad met de uitvoerende partijen,
tijdens bouwvergaderingen en op locatie. Zeer indrukwekkend om
op grote hoogte mee te maken hoe er met veel geduld en liefde
gewerkt wordt aan deze unieke gewelven.

Op weg naar de Omgevingswet

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.
De Bruidsschat
Voor een soepele overgang naar de Omgevingswet is via de Invoeringswet en de zgn.
Bruidsschat geregeld dat het bestaande
gemeentelijke (ruimtelijke) beleid van kracht
blijft. Dat geldt voor bestemmingsplannen, maar ook voor welstandsnota’s en
erfgoedbeleid. De wetgever heeft er echter
voor gekozen om bestaande welstands- en
monumentencommissies (of de stadsbouwmeester) niet onder het overgangsrecht van
de Invoeringswet te laten vallen. De gemeente kan hierdoor zelf invulling geven aan de
advisering over omgevingskwaliteit. Wel
moet dan vóór 1 januari een raadsbesluit
worden genomen over het instellen van een
‘gemeentelijke adviescommissie’.
Voor het instellen van een nieuwe commissie
is het verder nodig om een nieuwe verordening / reglement vast te stellen, conform de
uitgangspunten van de Omgevingswet.

Raadsexcursie 6 september 2018

In deze verordening zijn de taken en werkwijze van de commissie vastgelegd.
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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 met erfgoed, stedenbouw, landschap, architectuur en openbare ruimte.
Ook vindt een vertaling plaats van de principes ‘veilige’ en ‘gezonde’ leefomgeving.

Herontwikkeling

De Harder
1 | Situatie vergund plan

2+3 | Visualisaties
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Na jaren van voorbereiding wordt momenteel een begin gemaakt met
de bouw van het grootschalige detailhandelscentrum ter plaatse van
de voormalige uitgaansgelegenheid De Harder. Aan de voorzijde van
een langgerekt ‘ruggebouw’ dat (samen met de erachter gelegen
appartementen) als geluidswering dient voor de N302) worden enkele
zwevende winkelvolumes geplaatst die de schuine richtingen in het
terrein volgen en in hun gevelmaterialen verwijzen naar de Veluwe of
naar het water.

Ontwerp MIES Architecten, Ede

Monumentale herbestemming

Vijhestraat 1
1 | Gevels

2 | Verkaveling
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Het rijksmonumentale pand Vijhestraat 1 is waarschijnlijk gebouwd
voor 1476 als onderdeel van het Fraterhuiscomplex. Na een lange
geschiedenis zal het pand gerestaureerd en gerenoveerd worden en
een nieuwe horecafunctie krijgen. Op het achterterrein, grenzend aan
de stadsmuur, is ruimte voor enkele nieuwe woningen. Het uiteindelijke plan vormt de resultante van een intensief en constructief traject
tussen aanvrager, architect, gemeente en CRK. Hierbij werd achtereenvolgens ingezoomd op de stedenbouwkundige opzet, de architectuur en de ingrepen aan het monument. Het eindresultaat is met zorg
vormgegeven en leidt tot een nieuw stukje stedelijk weefsel en een
nieuw leven voor dit bijzondere monument.

Ontwerp
Cell Studio, Harderwijk

Duurzaamheid

Zonnepanelen binnenstad
2 | Beleid voor zonnepanelen in de binnenstad

Steeds meer gebouwen in Harderwijk zijn onderwerp van duurzaamheidsingrepen. Zo ook in de beschermde binnenstad, waarbij bijvoorbeeld zonnepanelen vergunningplichtig zijn en vaak impact hebben
op het historische beeld. Ook het Harderwijker stadhuis is inmiddels
voorzien van zonnepanelen. In nauwe samenspraak met de CRK is
gekeken naar een zorgvuldige inpassing van deze panelen in de dakvlakken van het stadhuis, onder meer door de panelen uit te voeren
in rustige, rechthoekige vlakken die in het dakvlak werden geplaatst.

zonnepanelen in de binnenstad, waarin per dakvlak is vastgelegd wat
de mogelijkheden zijn.
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1 | Zonnepanelen op het stadhuis

De door de CRK gewenste rode kleurstelling (gelijk aan de pannen)
bleek vanuit het te behalen rendement echter niet realiseerbaar.
Wel vormde deze ontwikkeling een opmaat naar nieuw beleid voor

Werkwijze

“INTEGRAAL KIJKEN
NAAR OMGEVINGSKWALITEIT IS OOK
HET UITGANGSPUNT VOOR DE
OMGEVINGSWET
DIE IN 2021 IN
WERKING TREEDT.”

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.
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 Welstandsnota Harderwijk 2017. 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 multidisciplinair is samengesteld, met als kerndisciplines welstand en cultuurhistorie. In de grote
commissie hebben tevens twee burgerleden
zitting, onder wie een lid namens de oudheidkundige vereniging Herderewich.
De adviseur ruimtelijke kwaliteit bezoekt
2-wekelijks 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 bouwplannen wordt
de commissie regelmatig door de gemeente
gevraagd om te adviseren over beleidsmatige en RO-kwesties. Een vast onderdeel
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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
Nieuwbouw Dichterskwartier/Rabobanklokatie
Ontwerp: Architectenbureau Dam en Partners

van de agenda van de grote commissie is het
Stedenbouwkundig beraad, waarin informeel
en in gezamenlijkheid de ruimtelijke uitgangspunten voor grote ontwikkelingen worden
geformuleerd.

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

Waterfront

Fase 3
1 | Stedenbouwkundig plan fase 3

2+3 | Referentiebeelden uit het beeldkwaliteitplan
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Nu de eerste twee fases in Waterfront al voor een groot deel zijn
opgeleverd of in uitvoering zijn, is het nu de beurt aan fase 3, met
De Kades (boven) en De Stadswerven (onder). Met name het laatstgenoemde deel zal door zijn intieme en kleine schaal een logische
voortzetting zijn van de binnenstad. het plandeel De Kades krijgt
een meer grootstedelijk, industrieel en maritiem karakter.
Het stedenbouwkundig plan van Fase 3 is door de gemeente zelf
opgesteld en op uitgangspuntenniveau in 2019 meermalen met de
commissie besproken. Ook de beeldkwaliteitscriteria zijn in overleg
met de CRK tot stand gekomen.
Ontwerp
Gemeente Harderwijk, M. den Braven

Herbestemming

Marius van Dokkum Museum
1 | Eerste reclamevoorstel

2 | Herziene, meer bescheiden uitvoering
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De voormalige Snijkamer van de Universiteit van Harderwijk is herbestemd tot het Marius van Dokkummuseum. De CRK is nauw betrokken geweest bij het ontwerp- en realisatieproces, waarbij onder meer
veel discussie is geweest over de kleurstelling van de museumzalen,
de uitvoering van het hefplateau in het gebouw en de reclamevoering
aan de buitenzijde. Deze reclamevoering, die aanvankelijk het historische gebouw veel te sterk domineerde, is naar aanleiding van onze
advisering bescheidener uitgewerkt.

Ontwerp
Stichting Stadsmuseum Harderwijk

Samenstelling

CRK

Harderwijk

Jaarverslag 2018/2019

Per 1 januari 2018 is er een geheel nieuwe
commissie benoemd. De samenstelling
hiervan was:
Adviseur ruimtelijke kwaliteit /
rayonarchitect
Geert Jan Jonkhout
Burgerlid					
Jeany den Hartog
Burgerlid namens Herderewich			
Piet Stellingwerf
Adviseur cultuurhistorie			
Jeroen Westerman
Ambtelijke ondersteuning			
Marc Bouw
Aan het eind van 2018 liepen de zittingstermijnen van Jeroen Westerman en Piet
Stellingwerf af.
De samenstelling van de commissie
per 1 januari 2019 was:
Adviseur ruimtelijke kwaliteit /
rayonarchitect
Geert Jan Jonkhout
Burgerlid
Jeany den Hartog
Burgerlid namens Herderewich
Desiree van Liempt

Adviseur cultuurhistorie
Annelies Scholtz
Ambtelijke ondersteuning
Marc Bouw
Aan het eind van 2019 liep de zittingstermijn
van Jeany den Hartog af. Zij is begin 2020
opgevolgd door Ben van Baasbank.

2018 en 2019

In cijfers
Onder mandaat van de commissie zijn
door de adviseur ruimtelijke kwaliteit

451

62%

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

171

Voor
plannen was een
wijziging nodig.

55

Voor
plannen brachten wij een
gecombineerd welstands- en monumenten-advies uit.
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plannen behandeld, deels in
aanwezigheid van de aanvrager of
ontwerper.

Nieuwbouw

Locatie Veldkampkerk
1 | Zorglocatie Veldkampkerk

Op de locatie van de recent gesloopte Veldkampkerk zal een woonzorggebouw verrijzen. De CRK is vanaf het begin betrokken geweest
bij de planvorming. Tijdens het zgn. ‘stedenbouwkundig beraad’ is
in nauwe samenspraak met de gemeentelijke stedenbouwkundigen nagedacht over de stedenbouwkundige en architectonische
uitgangspunten. Meegegeven is dat een alzijdig, op zichzelf staand
gebouw in een verzorgde architectuur goed zal passen op deze plek.
Dit is door architectenbureau Geesink Weusten vertaald in
een ambachtelijk vormgegeven gebouw.
Ontwerp
Architectenbureau Geesink Weusten, Arnhem
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“EEN ALZIJDIG, OP ZICHZELF
STAAND GEBOUW IN EEN
VERZORGDE ARCHITECTUUR
ZAL GOED PASSEN OP
DEZE PLEK.”

Duurzaamheid

Windpark Lorentz
1 t/m 3 | De visuele impact van verschillende tiphoogtes (zichtpunt vanaf de Havendam)

In het kader van de duurzaamheidsambities van de gemeente Harderwijk zullen op industrieterrein Lorentz drie windmolens worden
geplaatst, met een tiphoogte tussen 150 en 200 m. Deze aanvraag
vormde het sluitstuk van een sinds 2014 lopend proces waarover
reeds meermalen bestuurlijke besluitvorming had plaatsgevonden.
Nadat de locatie en de bandbreedte van de hoogte door de gemeente
bepaald waren, werd de CRK aan het eind van het proces geconsulteerd als onderdeel van de omgevingsvergunning. Zij deed de aanbeveling om een deel van de opbrengst van deze windmolens ten goede
te laten komen aan aanvullende natuur- en landschapscompensatie,
bijvoorbeeld in de vorm van een vast percentage van de inkomsten
te storten in een specifiek hiervoor op te richten investeringsfonds.
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“DEZE AANVRAAG VORMDE
HET SLUITSTUK VAN EEN
SINDS 2014 LOPEND
PROCES WAAROVER REEDS
MEERMALEN BESTUURLIJKE BESLUITVORMING
HAD PLAATSGEVONDEN.”

