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 Jaarverslag 2018/2019 Afgelopen jaren heb ik kunnen bijdragen aan 
het mooi houden en mooier maken van Wes-
tervoort. Plannen die het toekomstig aanzien 
van Westervoort 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 initia-
tiefnemers. Met hen proberen we tijdens de 

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 initia-
tiefnemers, ondernemers en zelfs architecten 
te stimuleren om met oog voor de omgeving 
mooie plannen te maken. Plannen die bijdra-
gen aan hun individuele (woon)wensen én 
tegelijkertijd aan de gemeentelijke ambities 
voor een goede omgevingskwaliteit van 
Westervoort. Deze houding sluit goed aan bij 
de Omgevingswet die begin 2021 in werking 
treedt.

Telkens weer merk ik dat een goede ruim-
telijke 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. 

Terugblik op het afgelopen jaar

Ik wens u veel genoegen bij het lezen van 
dit gecombineerde jaarverslag over 2018 
en 2019 en kom het graag eens toelichten 
tijdens een wandeling voor raadsleden.

Geldersoord informatiebord

Wilma Broer
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Het plangebied van De Schans ligt aan de zuidzijde van Westervoort, 
sluit aan op de bestaande bebouwing maar ligt ingekaderd tussen de 
dijk en gemeentegrens met Duiven. Het is een gebied met een cultuur-
historische component. Hier heeft de fortificatie van Fort Geldersoorth 
gelegen en de contouren daarvan zijn nog steeds zichtbaar in het land-
schap.  Dit heeft de basis gelegd voor nieuwbouwontwikkelingen van 
diverse woningprojecten. Er zijn vier te onderscheiden projectgebie-
den. De eerste in de ontwikkeling was de ‘Heegse bouwing’.  
De herbouw van de oorspronkelijke (en afgebrande) boerderij zorgt 
voor een verankering in het gebied. De overige bebouwing van veelal 
rijtjeswoningen was bedacht vanuit de inspiratie van een schuur (op 
een boerenerf). Dit zorgt voor een ensemblewerking tussen de verschil-
lende bebouwing. Ook is veel aandacht besteed aan de erfinrichting, 

bestaande uit lage hekjes, hagen en een padennetwerk waarbij de 
bergingen zijn opgenomen in het totaalbeeld. 
Aan de noordzijde wordt het beeld van de kleinschalige vrijstaande 
woningen doorgetrokken in het deelgebied ‘Het Geerken’. 
Het gebied ‘Wonen aan de dijk’ biedt wat meer vrijheid binnen een 
individuele sfeer. Hier is de sfeer van erven met boerderijen en schuren 
bedacht met als inspiratiebeeld de woningen elders langs de dijk.  Als 
vierde gebied is een bijzonder thema bedacht. Dit betreft de bestaande 
locatie van het centrale bastion van Fort Geldersoorth. Afgelopen jaren 
is veel overleg geweest tussen de architecten en de commissie. Bij de 
beoordeling van het project is veel aandacht besteed aan het concept 
van een fort, als zijnde een krachtig en passend architectuurbeeld. 

2 | Straatbeeld met ‘boeren’ erfafscheidingen1 | Bron bestemmingsplan De Schans Gemeente Westervoort, 2009 Inbo 

Stedenbouwkundige ontwikkeling 

De Schans
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Op weg naar de Omgevingswet

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 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 

Onderdoorgang Dorpstraat/ Hamersestraat 

koppeling met erfgoed, stedenbouw, land-
schap, architectuur en openbare ruimte.  
Ook vindt een vertaling plaats van de princi-
pes ‘veilige’ en ‘gezonde’ leefomgeving.

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 Omgevingswet  
in de instelling van een gemeentelijke advies-
commissie. Dit is dan feitelijk de opvolger 
van de bestaande Welstandscommissie in 
samenhang met de Commissie Erfgoed / 
Monumentencommissie.
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De Schans deelgebied  
‘Wonen achter de dijk’

Het plangebied ‘Wonen achter de Dijk’ heeft een ontspannen en 
kleinschalige woonsfeer. De grondgebonden woningen zijn vrij-
staand op kavels die gevarieerd zijn.  
Alle woningen worden in opdracht van de bewoners ontworpen  
en gerealiseerd. 

Inmiddels is het plangebied bijna afgerond. Een aantal woningen is in 
de afrondingsfase, maar het eindbeeld is in zicht. Bij de beoordeling 
van alle kavels is vaak een architect ingeschakeld om de plannen voor 
deze vrije kavelsector te ontwerpen. Alle plannen zijn beoordeeld 
op basis van het beoogde boerderijthema, dat gekenmerkt wordt 
door eenduidige vormen met kappen. Ook wordt gelet op het kleur- 

Woningbouw/Particulier opdrachtgeverschap

“ELKE WONING IS ANDERS, 
EN DAT DRAAGT BIJ AAN DE 
KWALITEIT VAN DIT KLEINE 

WOONCLUSTER.”
 

Wilma Broer

1 | Overzicht deelgebied (luchtfoto)
Stedenbouwkundige invulling in het beeldkwaliteitplan ‘Wonen achter de dijk’.  
Kwaliteitshandboek - 9 kavels in Westervoort, de Schans’ Inbo 
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Particulier opdrachtgeverschap

2 | De schans (straatbeeld met bebouwing/ doorkijk naar achteren) 3 | De schans (individueel straatbeeld binnen boeren thema)

en materiaalgebruik. Dit is goed te zien aan de hoeveelheid houten 
gevels en gebruik van zowel riet als pannen. Binnen het werkproces 
is juist gezocht naar een balans tussen de individuele wensen van de 
opdrachtgevers (met vrije kavels) binnen de gewenste samenhang. 
Verder is ook de nodige aandacht besteed aan de landschappelijke 
inrichting vanaf de openbare ruimte. Het resultaat is een mix van ver-
schillende bebouwing met een boerenthema als drager. 

Ontwerp
Diverse ontwerpers en architecten
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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 daar-
mee ook de ruimtelijke identiteit van een kern, 
wijk of gebied. In het gemeentelijk welstands-
beleid 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 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 daar-
van 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 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 ambi-
ties en randvoorwaarden voor kwaliteit zijn en 
hoe je dat kunt borgen staat in de gemeen-
telijke 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 
rayonarchitect afgehandeld. Alleen groot-
schalige of complexe plannen schuiven door 
naar de ‘grote’ commissie die multidisciplinair 
is samengesteld: architectuur, landschap, 
cultuurhistorie en stedenbouw. Op afroep is 

de ook de discipline duurzaamheid beschik-
baar.

De adviseur ruimtelijke kwaliteit bezoekt 
tweewekelijks de gemeente en bespreekt 
dan in vooroverleg de plannen met initiatief-
nemers. Dit in aanwezigheid van de behan-
delende 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 com-
missie bij gelegenheid door de gemeente 
gevraagd om te adviseren over beleidsmatige 
en RO-kwesties. 
Ook duurzaamheid is een thema waarover 
de gemeente advies aan de commissie heeft 
gevraagd.

Terugkijkend op 2018 en 2019 is wederom 
sprake van een stijgend aantal bouwplannen 
waarover ik heb geadviseerd. Zelf haal ik altijd 
veel voldoening uit de kwaliteitsgesprek-
ken – het vooroverleg – met opdrachtgevers, 
architecten en de gemeente. 
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Werkwijze

Ambtelijke fusie ‘1 Stroom’
De gemeenten Westervoort en Duiven zijn 
officieel ambtelijk met de fusie begonnen 
per 1 januari 2018. Deze nieuwe organisatie 
werkt voor beide gemeenten. Wel behou-
den na de ambtelijke fusie Westervoort en 
Duiven hun eigen gemeenteraad en eigen 
college van Burgemeester en Wethouders. 

Voor de bouwplanadvisering betekent dit wel 
een efficiencyslag. Alle bouwplannen wor-
den samengevoegd in één vergadering en 
besproken op een locatie in Duiven.

Attitude
De werkwijze van de rayonarchitect 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.

Een oplossingsgericht en transparant advies-
proces dat ervoor zorgt dat mooie plannen 
worden gemaakt die Westervoort verrijken.

Samen verkennen wat binnen de band-
breedte van gemeentelijk beleid mogelijk is 
en dat met maximale ruimte voor een initia-
tief, is telkens weer een mooie opgave. Dit 
verloopt ook in prima samenwerking met de 
gemeente.

Voormalige steenfabriek Korevaar
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In het verlengde van Het Geerken wordt de omarming van het land-
schap door de bebouwing voortgezet. De omarming van het land-
schap is deels al in gang gezet door de bebouwing aan Het Geerken, 
dat een kleinschalige en afwisselende korrel kent. Het gebied krijgt 
een groene transparante sfeer, met losse bebouwing in het groen. 
De nieuwe bebouwing zal bestaan uit het doorgetrokken lint aan Het 
Geerken. De bebouwing past in het ritme van de huidige situatie. 

In de beoordeling van de plannen wordt vooral gelet op de kleinscha-
lige opzet, met een topgevel gericht naar de openbare weg. Hierdoor 
wordt de samenhang van het straatbeeld versterkt. Binnen deze 
samenhang is architectonische variatie mogelijk en zelfs wenselijk. 
Veelal worden plannen eerst ingediend in het kader van een voor-
overleg. Binnen de gegeven beoordelingskaders voor het plan is er 
ook ruimte voor suggesties. Als de ontwerper op bezoek komt, wordt 
gelijk ook gevraagd de steenmonsters mee te nemen. Dit zorgt voor 
een goede afstemming en een snelle afhandeling.

1 | Overzicht deelgebied (luchtfoto) 

Woningbouw De Schans

Deelgebied ‘Het Geerken’

“FOTO’S MAKEN IN HET  VELD 
EN KIJKEN HOE HET BELEID 

HEEFT GELEID TOT EEN  
MOOI RESULTAAT GEEFT  
JE NIEUWE ENERGIE.”

Wilma Broer
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3 | Straatbeeld met topgevels als thema2 | Stedenbouwkundige invulling in het beeldkwaliteitplan ‘Het Geerken, De Schans, Kwaliteitshandboek’ Inbo 

Woningbouw De Schans
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Samenstelling

commissie
Boven vlnr | Henk , Wilma
Onder vlnr | Amar , Jan-Bart, Paul

Vanaf 1 oktober 2018 was de  
samenstelling als volgt: 
Voorzitter
Henk Vreeswijk 
Adviseur ruimtelijke kwaliteit 
ir. Wilma Broer 
Stedenbouwkundige 
ing. Paul Staats
Architect 
ir. Jan-Bart van der Meer
Duurzaamheid specialist 
Amar Sjauw En Wa-Windhorst  MSc.  
Adviseur cultuurhistorie 
Werner Weijkamp MA 
Ambtelijke ondersteuning (1Stroom) 
Marcel Claassen , Linda van Zeben-Stevens

Op 1 oktober 2018 eindigde de zittings-
termijn voor een aantal leden: 
Voorzitter 
Sjef van Elk 
Stedenbouwkundige 
ir. Peter Koelewijn
Landschapsarchitect 
ir. Jan Nakken 
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Onder mandaat van de adviseur ruimtelijke 
kwaliteit zijn 

122 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 3 plannen brachten wij een  
gecombineerd welstands- en monumenten-
advies uit.

 

Onder mandaat van de commissie zijn  
door de adviseur ruimtelijke kwaliteit

100plannen behandeld, deels in 
aanwezigheid van de aanvrager of 
ontwerper. 

Van deze plannen werd 84% van de 
1e aanvragen ter plekke  van een positief 
advies voorzien.

Voor 16% was een wijziging nodig.

 

2018/2019

In cijfers

2018 2019
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Aanbevelingen

Organisatie / proces
 − Probeer in planning / werkwijze meer 
afstemming te vinden tussen de verschil-
lende monumentencommissies van  
Westervoort en Duiven/Zevenaar.

 − Faciliteer het gesprek over ruimtelijke kwa-
liteit met commissie, politiek en burgers.

 − Maak bij vraagstukken rondom duurzaam-
heid 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  
een omgevingsvisie en een omgevingsplan.

 − Stel specifieke beoordelingskaders op 
voor duurzaamheidsprojecten (zonnewei-
des, -velden 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 gemeentelijk kwa-
liteitsbeleid in de praktijk werkt. Daarnaast 
kunnen we tijdens een raadsvergadering 

ook een toelichting geven op het jaarver-
slag.

 − 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!

Foto 
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