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Bij het schrijven van dit voorwoord rea-
liseer ik mij, onder wat voor een bizar 
gesternte dat plaatsvindt. Het jaar 2021 
stond voornamelijk in het teken van een 
pandemie. Waar het kabinet besloot om 
beperkende maatregelen op te heffen, 
verkeert de wereld in schok en in grote 
onzekerheid en zorg over de oorlog tus-
sen Rusland en Oekraïne.  

Ik nam de moeite om alle vergaderingen van 
uw Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 

over 2021 nog eens de revue te laten passe-
ren. Trots ben ik op het werk van deze com-
missie dankzij de ambitie van de Colleges 
van Burgemeester en Wethouders en de 
gemeenteraden van gemeenten in de Regio 
Rivierenland. Want wat kreeg de commissie 
een hoeveelheid plannen voor advisering 
voorgelegd. Er werd voornamelijk digitaal 
vergaderd. Waar thuiswerken het advies 
was vond de commissie dat zij daar ook een 
voorbeeldfunctie in had. 
De CRK waardeert het als mensen of orga-
nisaties de moeite nemen om de vergade-
ringen van de commissie te bezoeken. Ook 
vindt de commissie dat die moeite moet 
worden beloond. Daartoe bied ik die mensen 
of een woordvoerder van een organisatie 
enkele minuten spreektijd. Vervolgens nodig 
ik de leden van de CRK uit om bij hun advi-
sering rekening te houden met hetgeen door 
insprekers is ingebracht. Daarmee antici-
peert de commissie in feite op de inwerking-
treding van de nieuwe Omgevingswet, die 
grote waarde hecht aan participatie. 
Over de Omgevingswet gesproken, die is 
opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2023. De 
vraag dringt zich langzamerhand op of de 
wet nog wel in werking treedt. Ik pleit voor 

Voorwoord

inwerkingtreding. Bijvoorbeeld omdat de 
Omgevingswet de urgentie van klimaat-
adaptatie erkent. Ook om het omgevingslo-
ket te introduceren als centraal punt waar 
digitale informatie over de leefomgeving 
samenkomt. Mijn advies is verder om niet 
alleen naar binnen gericht te kijken. Ik nodig 
gemeenten uit om waar mogelijk onderwer-
pen ook gezamenlijk binnen de Regio Rivie-
renland op te pakken. 
Tot 2030 worden er 100.000 woningen per 
jaar gebouwd. Ook ligt er een ambitie van 
het kabinet om kantoren en winkelpanden 
te transformeren naar woningen. Verder 
denkt het kabinet na over het neerzetten van 
tijdelijke woningen voor de huisvesting van 
jongeren, daklozen en vluchtelingen. Een 
geweldige kwantitatieve maar ook kwalita-
tieve uitdaging, waarin de CRK graag een rol 
speelt. 
Ik wens u veel plezier bij het lezen van het 
jaarverslag 2021. Graag ben ik bereid om 
met de leden van de commissie een wande-
ling met de verantwoordelijk wethouder en 
raads- en burgerleden te maken.

Sjef van Elk, voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Rivierengebied
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De afgelopen jaren zijn er twee prominente gebouwen gerealiseerd 
op de voorzieningenstrook aan de rand van het deelgebied Waluwe 
III in Zaltbommel. Waluwe III vormt de laatste fase in de ontwikkeling 
van het gehele woongebied de Waluwe. De voorzieningenstrook 
vormt de beëindiging van dit gebied aan de noordoostzijde. In deze 
strook zijn al een tweetal schoolgebouwen gerealiseerd. Met de 
ontwikkeling van de praktijkschool en het zwembad wordt de voor-
zieningenstrook verder ingevuld. Qua architectuurbeeld wordt er 
aangesloten op de bestaande schoolgebouwen. Beide plannen zijn 
opgebouwd als een eenduidig volume, waarbinnen met materialise-
ring, kleurstelling en vormgeving een eigen identiteit aan het gebouw 
is toegevoegd. 

Zo is de praktijkschool georiënteerd aan de nieuwe ontsluitingsweg 
van Waluwe III. Het gebouw bestaat aan de voorzijde uit een plint van 
metselwerk, met daarboven een houten gevel, welke een golvende 
beweging maakt in de dakrand. In het structuurplan van Waluwe 
III is er een sterke blauw-groene as in het plangebied opgenomen. 
De praktijkschool ligt samen met het waterplein aan het einde van 
deze as. Hier is op ingespeeld door de dakrand ter plaatse van deze 
zichtas een accent te geven in de golfbeweging. Daarnaast is er 
op deze plek in de gevel na advies van de commissie een duide-
lijke verbijzondering in de raampartijen gemaakt met een gekleurde 
omkadering. De ruimte rondom de school is als integraal onderdeel 
van het onderwijsontwerp meegenomen. Hierin bevinden zich allerlei 

3 | Voorlopig ontwerp praktijkschool 2 |Stedenbouwkundige situatie met groen-blauwe as 1 | Structuurkaart stedenbouwkundig plan Waluwe III

Voorzieningenstrook Waluwe III Zaltbommel

Praktijkschool De Brug
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elementen die het praktijkonderwijs ondersteunen zoals moestuinen 
en werkplaatsen. Verderop in het jaarverslag wordt de uitwerking van 
het sportcomplex met zwembad nader toegelicht.

5+6 | Rood omrand raamaccent op de zichtas linkerzijde, rechterzijde de hoofdentree4 | Ligging aan groen-blauwe as met op de voorgrond het waterplein

Voorzieningenstrook Waluwe III Zaltbommel

Ontwerp
Schaap en Sturm Architecten
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Hoewel het fysiek vergaderen de afgelo-
pen jaren teruggebracht is tot minimale 
contactmomenten heb ik het samenwer-
ken met de gemeente Zaltbommel als 
intensief en betrokken ervaren. Ondanks 
het feit dat onze dagelijkse werkwijze 
door Covid19 radicaal overhoop is 
gehaald, is het onderlinge contact zeker 
niet uit het oog verloren. Sterker nog, de 
mogelijkheid om digitaal plannen (voor) 
te bespreken met initiatiefnemers en 
ambtenaren, buiten het reguliere man-
daatoverleg om, heeft een extra dienst-
verlening aan ons werkpalet toegevoegd.

Al in 2019 merkten we op dat de bouwwe-
reld op volle kracht aan het draaien was. Het 
aantal aanvragen is de afgelopen jaren sterk 
toegenomen en hoewel vooraf niet verwacht, 
heeft de Covid19 crisis hieraan geen halt 
toegeroepen. Ook het afgelopen jaar is te 
zien dat veel initiatieven aan de gemeente 
voorgelegd zijn en het aantal bouwaanvra-
gen onverminderd door blijft lopen. 

Ook zien we dat er bij nieuwe initiatieven al 
in een vroeg stadium door de gemeentelijke 
projectleiders afstemming gezocht wordt 
met de commissie, waardoor er bij de start 
van de planvorming al over ruimtelijke kwa-
liteit wordt nagedacht. Dit is een positieve 
ontwikkeling die ook goed aansluit bij de 
transitie naar het nieuwe werken met de 
aanstaande Omgevingswet. Zo is er met de 
gemeente regelmatig overleg over nieuwe 
initiatieven die ruimtelijke consequenties met 
zich meebrengen, zoals de beeldkwaliteit 
voor nieuw te ontwikkelen woonwijken als 
De Meander in Nederhemert. De advisering 
verandert hiermee van een beoordeling 
achteraf naar een meer begeleidende en 
sturende rol tijdens het ontwerp- en ontwik-
kelproces. 

Terugblik

Een andere ontwikkeling die wij in de 
gemeente zien zijn de duurzaamheids-
maatregelen die bewoners treffen aan hun 
woning. Dit gaat van het na-isoleren van 
buitengevels en daken, tot het plaatsen van 
zonnepanelen. De antwoorden op deze 
opgave vragen vanuit ruimtelijk perspectief 
om maatwerk. Hiervoor is het directe contact 
met de gemeente en de initiatiefnemer van 
groot belang. Graag denken wij mee over de 
mogelijkheden die deze ontwikkelingen bie-
den voor het in stand houden en verbeteren 
van de omgevingskwaliteit in Zaltbommel. Mirjam Steins

Mirjam Steins
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Ten zuiden van de praktijkschool is het zwembad met sportzalen 
gerealiseerd. Het uitgangspunt voor het sportcomplex is om een 
zachte, groene inbedding in de omgeving te maken, zodat er een 
natuurlijke overgang ontstaat tussen het gebouw met de naastge-
legen parkeerterreinen en het aan de zuidzijde van het plangebied 
geprojecteerde park. Het grote, langgerekte volume dat het sport-
complex op deze plek nodig heeft is als een sculptuur ontworpen. De 
entree van het gebouw is in het midden geplaatst en loopt van oost 
naar west. De sportfuncties zijn als volumes aan de entree gekop-
peld en verspringen ten opzichte van elkaar. Hierdoor ontstaat er een 
samenspel van verschillende vormen in de gevels. Ten zuiden van de 
entreezone zijn de zwembadfuncties georganiseerd en ten noorden 

de sporthalfuncties. De materialisatie van de gevels is ingezet om de 
sculpturale opzet van het gebouw visueel te versterken door kerami-
sche tegels te combineren met een bronskleurige, gladde metaalbe-
plating. Het contrast tussen de matte keramische steen en de metaal-
beplating benadrukt het sculpturale ontwerp.

De ontwikkeling van Waluwe III is in volle gang. Door in de struc-
tuurfase integraal de positie, vormgeving, materialisering en kleurstel-
ling van nieuw te ontwikkelen bebouwing nauwkeurig af te stemmen 
op de toekomstige gebiedsontwikkeling is er een kwalitatieve beëin-
diging aan de noord-oostzijde van het plangebied ontstaan, waar de 
toekomstige ontwikkeling naadloos op aan kan sluiten. De integrale 

2 | Visualisatie ontwerp1 | Structuurkaart stedenbouwkundig plan Waluwe III, met locatie sportcomplex

Voorzieningenstrook Waluwe III Zaltbommel

Sportcomplex met zwembad De Sportwaard
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bewaking van dit overzicht tijdens de planvorming is voor de eind-
kwaliteit van het totale gebied van groot belang en de commissie zet 
zich hier dan ook vol overtuiging voor in.  

4 | Gevel als sculptuur3 | Inbedding van het gebouw in groen park met waterbuffer

5 | I Hoofdentree

Voorzieningenstrook Waluwe III Zaltbommel

Ontwerp
Slangen+Koenis Architecten
Visuals 
DMOO
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Werkwijze

2020/2021 waren bijzondere jaren voor 
de CRK, die door corona bijna helemaal 
in het teken stonden van online verga-
deren via Teams of Zoom. Gelukkig was 
de omschakeling van fysiek naar digitaal 
snel gemaakt en werd er in korte tijd een 
werkbare structuur gevonden. Dit met 
dank aan de welwillende houding en 
flexibiliteit bij de gemeente, omgevings-
dienst en aanvragers. 

Uiteraard heeft het online vergaderen evi-
dente beperkingen en was de communicatie 
op die manier niet altijd optimaal. Toch heb-
ben we de indruk dat we de meeste aan-
vragers naar tevredenheid hebben kunnen 
helpen. Het online werken geeft extra moge-
lijkheden om op verzoek buiten de reguliere 
overleggen om initiatieven te bespreken.

Ruimtelijke kwaliteit: zoeken naar balans
De commissie adviseert het college van 
B&W over ruimtelijke kwaliteit in brede zin. 
Dat zijn niet alleen wettelijke adviestaken 
zoals welstand en monumenten. Die thema’s 
zijn immers nauw verweven met thema’s als 
cultuurhistorie, landschap, stedenbouw, 
openbare ruimte en duurzaamheid. Tezamen 

geeft dit inhoud aan kwaliteit en dat bepaalt 
ook de ruimtelijke identiteit van een kern, wijk 
of gebied.

De gemeente heeft dit vertaald in ambities 
en beleid, zoals de Welstandsnota (2017) en 
de Aanvullende welstandscriteria zonnepa-
nelen en -collectoren bij monumenten en in 
het Rijksbeschermde stads- en dorpsgezicht 
(2020). Per gebied is vastgesteld wat hier-
voor de gewenste kwaliteit is. Dat verschilt 
van wijk tot wijk: in een woonomgeving kan 
meer dan in een cultuurhistorisch waardevol 
gebied. Voor de commissie vormen deze 
kaders altijd het vertrekpunt bij advisering. 

Praktijk
De meeste plannen worden onder mandaat 
van de commissie door de adviseur ruimte-
lijke kwaliteit– secretaris-deskundige –afge-
handeld. Complexe, grootschalige plannen 
schuiven door naar de ‘grote’ commissie die 
multi-disciplinair is samengesteld: architec-
tuur, landschap, stedenbouw en (op afroep) 
duurzaamheid.
Het afgelopen jaar zagen we meerdere plan-
nen met een duurzaamheidsaspect of in de 
sfeer van de energietransitie. En die trend 

zet ongetwijfeld door! Als commissie zijn we 
daarbij goed geëquipeerd om telkens af te 
wegen hoe duurzaamheidsingrepen kunnen 
bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit en tegelijk 
tegemoet komen aan de gemeentelijke doel-
stellingen inzake duurzaamheid.

Vooroverleg
Het mandaatoverleg met de adviseur 
ruimtelijke Kwaliteit vindt wekelijks plaats 
in afwisselend het gemeentekantoor van 
Zaltbommel en het gemeentekantoor van 
Maasdriel of online. Dat is ook het moment 
om plannen in vooroverleg met initiatiefne-
mers te bespreken. Dit in aanwezigheid van 
de behandelend ambtenaar van de omge-
vingsdienst. 
Bij plannen met een monumentenaspect of 
in cultuurhistorisch waardevolle gebieden, 
wordt het plan behandeld in de Monumen-
tencommissie. Na goedkeuring in deze 
commissie, wordt het advies verder in het 
welstandsmandaat afgerond. 

 Jaarverslag 2020–2021
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Werkwijze

Advisering over RO / beleid
Naast advisering over plannen wordt 
de commissie bij gelegenheid door de 
gemeente gevraagd om te adviseren over 
beleidsmatige, stedenbouwkundige en 
RO-vraagstukken. Dit gaat bijvoorbeeld om 
aanpassingen in het bestemmingsplan ten 
behoeve van een particulier initiatief of om de 

stedenbouwkundige opzet van een nieuwe 
woonwijk. 

Dialoog en begeleiding
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 
welstandsbeleid en de specifieke toetsings-
kaders die voor ontwikkellocaties zijn vast-
gesteld.

Doel van dit oplossingsgericht en trans-
parant adviesproces is dat initiatiefnemers 
maximaal worden gestimuleerd om met hun 
plan bij te dragen aan ruimtelijke Kwaliteit. 
Bij voorkeur wordt het overleg over nieuwe 
ontwikkelingen of particuliere aanvragen 
fysiek met de initiatiefnemer op locatie of in 
het gemeentekantoor besproken. Tijdens het 
werken op afstand is het afgelopen jaar ech-
ter ook gebleken dat digitale (tussen-)over-
leggen met medewerkers van de gemeente 
en initiatiefnemers een plan op kortere 
termijn snel verder kan brengen. In de toe-
komst is het aanbieden van zowel fysieke als 
digitale project-overleggen wenselijk, zodat 
er sneller geschakeld kan worden, daar waar 
dat mogelijk is. 

Zicht op de voormalige scheepswerf
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Het bestaande plangebied aan de Schoolstraat in Zuilichem bevat 16 
twee-onder-een kapwoningen welke als een naoorlogse planmatige 
ontwikkeling zijn gerealiseerd. De bestaande woonblokken zijn paral-
lel aan de straat gelegen en zijn opgebouwd uit één bouwlaag met een 
zadeldak, waarbij de nokhoogte varieert tussen de blokken. De archi-
tectuur is kenmerkend voor de wederopbouwperiode door de repete-
rende sobere vormgeving en detaillering. Aan de overzijde van de straat 
ligt een meer gevarieerd bebouwingsbeeld.

Met de herstructurering van deze 16 woningen streeft woningcorpora-
tie De Kernen ernaar om een brede doelgroep van senioren, 1-2 per-
soons huishoudens en kleine gezinnen te huisvesten, waardoor er een 

Herbouw van 16 sociale huur woningen 

Schoolstraat, Zuilichem 

2 | Bestaand straatbeeld 1 | Situatietekening herstructurering
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Herbouw van 16 sociale huur woningen 

Ontwerp
Tankens Projectonwikkeling B.V.
Opdrachtgever
Woningcorporatie De Kernen

daken en de gevelopeningen. Daarnaast worden de kopgevels in de 
blokken verbijzonderd door deze ook in de gevel te laten verspringen en 
de bakstenen gevel hier wit te schilderen. In overleg met de commissie 
is deze oplossing tot stand gekomen. De kopgevels onderbreken hier-
door de lengte van het bouwblok en geven de woonblokken een eigen 
karakter in de woonstraat.
Met de herontwikkeling van deze woningen krijgt het wonen aan de 
Schoolstraat een nieuwe impuls met versterking van een gevarieerd 
sociaal woonprogramma. 

mix in bewonersgroepen ontstaat die de woonstraat toekomstbesten-
dig maken. De bestaande woningen zijn in deze herstructureringsopga-
ve vervangen door 4 nieuwe bouwblokken, waarin per blok een tweetal 
verschillende plattegronden met een eigen beukmaat en woningdiepte 
zijn ondergebracht. Door het clusteren van de woningen in 4 bouwblok-
ken ontstaat er ruimte om tussen deze blokken in een parkeerkoffer aan 
te leggen met een ruime groenstrook. Hierdoor wordt het parkeren in 
de straat ontlast. De woningen bestaan uit één bouwlaag met mansar-
dekap, waarbij er per bouwblok één woning met dwarskap wordt gere-
aliseerd. Bij de architectuur van de woningen staan traditionele materi-
alen als baksteen en gebakken pannen centraal, met aandacht voor een 
kwalitatieve detaillering en materialisering, zoals de overstekken van de 

4 | Gevelaanzicht woningen3 | Nieuw straatbeeld
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Het bestaande gebouw aan het Kerkpad in Aalst ligt op loopafstand 
van de dorpskerk, ingebed tussen verschillende woonpercelen. In het 
plan wordt het bestaande gebouw uitgebreid met een nieuw twee-
laags bouwvolume in de bestaande verspringing van het gebouw aan 
de voorzijde van het pand. Doordat het bestaande gebouw ver van de 
doorgaande weg ligt wordt de zichtbaarheid van het kerkelijk centrum 
met deze uitbreiding sterk verbeterd en daarmee ook de ruimtelijke 
relatie die het centrum heeft met de dorpskerk. In het plan wordt het 
gehele bestaande gebouw meegenomen in de nieuwe, frisse uit-
straling van de uitbreiding. De architect heeft hierbij gekozen voor 
een moderne, eenduidige vormentaal, die ingetogen is zowel qua 
vormgeving als in kleurgebruik. Door deze uitbreiding en renovatie 

verbetert de functionaliteit van het gebouw wat  ruimte geeft aan de 
gebruiksmogelijkheden van de kerkgemeenschap.

Het transformeren van bestaand vastgoed met een relatief eenvou-
dige uitbreiding en een onderhoudsinvestering maakt van dit project 
een goed voorbeeld van de kwaliteitsimpuls die bestaande panden 
kunnen genereren in omgevingen waar nieuwbouwlocaties niet of 
sporadisch voorhanden zijn.  

Ontwerp
Ermstrang bouwkundig ingenieursbureau

2 | Visual ontwerp kerkelijk centrum1 | Bestaand gebouw

Uitbreiding en vernieuwing

Kerkelijk centrum Kerkpad 4, Aalst
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Samenstelling

Commissie

De samenstelling van de commissie in 2020 
en 2021 was 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 

Vlnr | Hanny Heetman, John van Dijk, Sjef van Elk
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Binnen het Rijksbeschermd stadsgezicht van Zaltbommel is de voor-
malige SNS-bank herbestemd tot woongebouw, met daarin verschil-
lende appartementen. Het hoofdgebouw van de voormalige bank kon 
hierbij als bouwvolume gehandhaafd blijven. In de gevels zijn wijzigin-
gen aangebracht voor de nieuwe woonfunctie. Het aan de linkerzijde 
gelegen eenlaagse bouwdeel is in het bouwplan vervangen door een 
nieuw pand dat visueel opgeknipt is in twee asymmetrische puntge-
vels. Met de inbreiding van de nieuwe woonfunctie op deze locatie 
wordt voorzien in de grote behoefte aan woningen in de binnenstad 
van Zaltbommel. De nieuwbouw naast het voormalige bankgebouw 
voorziet hier in belangrijke mate in. Om de nieuwbouw aan te laten 
sluiten bij de kleinschalige, pandsgewijze opbouw van de binnenstad 

is er gekozen om het bouwvolume uit te voeren als twee volumes 
met topgevel. Tussen de topgevels is er een schuin aflopend dakvlak 
opgenomen, zodat er voldoende woonoppervlakte gerealiseerd kan 
worden. Na intensief overleg met de commissie is er in de uitwerking 
van het plan veel aandacht besteed aan de parcellering binnen het 
bouwblok door een zorgvuldige uitwerking van de zijaansluiting op de 
bestaande bebouwing en de beëindiging aan de achterzijde. Zo ver-
springen de twee topgevels aan de achterzijde en zijn de balkons en 
de dakkapel duidelijk als onderdeel van het pand uitgewerkt, conform 
het advies van de commissie. 
De nieuwbouw is hiermee een succesvolle inbreiding binnen de his-
torische context van het bouwblok aan de Tolstraat.  

Renovatie en uitbreiding voormalig bankgebouw

Tolstraat Zaltbommel

2 | Nieuwe situatie 20221 | Bestaande situatie 2018
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4 | Nieuw straatbeeld 2022

6 | Ontwerpimpressies achterzijde

3 | Bestaand straatbeeld 2018 

5| Asymmetrische topgevels

Renovatie en uitbreiding voormalig bankgebouw

Ontwerp
Bouwkundig Adviesbureau Verwijst
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2020 2021

In cijfers In cijfers

Onder mandaat van de commissie zijn  
door de adviseur ruimtelijke kwaliteit

151plannen als vooroverleg en

252 plannen als definitieve  

aanvragen behandeld,  deels in aanwezig-
heid van de aanvrager of ontwerper. 

Van deze plannen werd 54%  van 
de 1e aanvragen ter plekke  van een posi-
tief advies voorzien. 

Voor 46% was een wijziging nodig. 

De voltallige commissie behandelde in 
totaal 1 plan. 

Onder mandaat van de commissie zijn  
door de adviseur ruimtelijke kwaliteit

136  plannen als vooroverleg en

267plannen als definitieve  

aanvragen behandeld,  deels in aanwezig-
heid van de aanvrager of ontwerper. 

Van deze plannen werd 52%  van 
de 1e aanvragen ter plekke  van een posi-
tief advies voorzien. 

Voor 48% was een wijziging nodig. 

De voltallige commissie behandelde in 
totaal 1 plan. 

Bedrijfsgebouw op De Wildeman
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De afgelopen jaren hebben de ontwikkelingen rondom Buitenstad, 
de nieuw te ontwikkelen woonwijk op de voormalige scheepswerf 
aan de rand van het rijksbeschermde stadsgezicht van Zaltbommel, 
niet stilgestaan. In 2019 is het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp 
vastgesteld in de gemeenteraad, waarna de voorbereidingen voor 
de bestemmingsplanprocedure in gang zijn gezet. In de zomer van 
2020 is het voorontwerp bestemmingsplan aan de inwoners van de 
gemeente gepresenteerd tijdens een inloopavond. Rekening hou-
dend met de reacties die hierop ontvangen zijn is het stedenbouw-
kundig plan en beeldkwaliteitsplan verder uitgewerkt tot een definitief 
ontwerp. Bij de totstandkoming van dit plan is de door de gemeente 
samengestelde klankbordgroep, welke sinds 2018 actief is en waarin 

verschillende bewoners en afgevaardigden van belangengroepe-
ringen uit de binnenstad zitting hebben genomen, in 2020 en 2021 
meerdere malen geïnformeerd. Daarnaast is er een Werkgroep Ruim-
telijke Kwaliteit door de gemeente in het leven geroepen, waarin het 
stedenbouwkundige plan en het beeldkwaliteitsplan gedurende de 
uitwerking van het definitief ontwerp uitgebreid besproken en beoor-
deeld is. In deze werkgroep hebben de stedenbouwkundige van de 
gemeente en twee adviseurs van het Gelders Genootschap zitting 
genomen. Per themasessie is afhankelijk van het onderwerp een des-
kundig ambtenaar uit het projectteam bij de werkgroep aangesloten. 
Zo is er een integraal adviesproces ontstaan, waarbinnen ruimte is 
voor een brede en tegelijkertijd gedetailleerde inhoudelijke beoorde-

Buitendijks wonen

Ontwikkeling Buitenstad, Zaltbommel

1 | Overzicht definitief ontwerp Buitenstad
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Buitendijks wonen

ling van het plan, dat door zijn omvang en (buitendijkse) locatie een 
grote complexiteit heeft. Het definitief ontwerp heeft een hoog ambi-
tieniveau, wat de komende jaren omgezet zal gaan worden in con-
crete bouwprojecten. Ook de aansluiting van de Buitenstadontwik-
keling op de stadswal en historische binnenstad, welke gezien wordt 
als een cruciale schakel, wordt in opdracht van de gemeente verder 
uitgewerkt. Een nog op te richten kwaliteitsteam zal zich gaan richten 
op de beoordeling van de nog uit te werken deelplannen, zodat de 
hoge ambitie ook gerealiseerd kan worden.  

Ontwerp
wUrck architectuur stedenbouw landschap

3+4 | Impressie binnengebied en plein aan haven richting de landtong2 | Maquette inloopavond voorontwerp  bestemmingsplan
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Aanbevelingen

De gemeente Zaltbommel heeft veel plan-
aanvragen binnen een groot werkgebied. 
Online werken geeft veel voordelen, maar 
complexe situaties zijn toch het beste fysiek 
te bekijken. Zeker ook bij verkennende pro-
jecten, omdat er dan een ander gesprek met 
de initiatiefnemers ontstaat. Daarnaast is 
fysiek overleg op locatie goed om het con-
tact met de verschillende kernen en deelge-
bieden te behouden. 

Regionaal spelen er grote opgaven in het 
rivierengebied. De dijkverzwaringen zijn daar 
een voorbeeld van, maar ook de woning- en 
verduurzamingsopgave zijn onderwerpen 
met een grote impact op de regionale agen-
da. Graag ondersteunen wij de gemeente 
ook bij vraagstukken op regionale schaal met 
onze lokale en inhoudelijke expertise.

Nieuwe invulling gevel in historisch karakter
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