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Sturing vanuit de overheid
Ruimtelijke kwaliteit is belangrijk. Mensen
zijn gehecht aan hun woonomgeving, ze zijn
vaak trots op hun dorp of stad. Het biedt hen
identiteit en eigenheid en ze voelen zich
er thuis. Veranderingen in hun dagelijkse
leefomgeving worden soms heftig
bediscussieerd of bestreden. De kwaliteit
van de woon- en werkomgeving heeft ook
gevolgen voor de economische waarde
van het onroerend goed en bijvoorbeeld de

RUIMTELIJKE KWALITEIT
EN ANDERE OVERHEID
Naar een nieuwe
invulling van de zorg
voor ruimtelijke
kwaliteit in de gemeente
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Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Amsterdam 2012.

Opmerkelijk is dat terwijl in de sfeer van de ruimtelijke plannen de rijksoverheid al bezig was met een terugtrekkende beweging, de gemeenten verplicht werden om hun welstandsbeleid veel gedetailleerder te
gaan regelen. Waar in de gemeenten eerder werd gewerkt met algemene uitgangspunten (een bouwplan moet in de bestaande omgeving passen), werden gemeenten opgeroepen per gebied duidelijke
en eenduidig interpreteerbare welstandscriteria te gaan vaststellen.
Die operatie moest overigens binnen zeer korte tijd plaatsvinden en
op een enkele gemeente na werd ook overal een degelijke welstandsnota vastgesteld. Blijkbaar vonden gemeenten het belangrijk genoeg
om door te kunnen gaan met hun welstandsbeleid.
Wat ook de achterliggende bedoeling was, de essentie van het
welstandsadvieswerk is hier en daar aardig om zeep geholpen. Het
advieswerk over visies en plannen is soms verworden tot het toetsen
op regeltjes. Welstandsnota’s zijn soms juridische documenten, zo
dik als een telefoonboek en de visie achter de regels is soms nauwelijks nog in beeld. De nota’s suggereren soms een compleetheid van
regels, waarbij in de praktijk het gevolg is dat wat er niet in is geregeld,
dus automatisch mogelijk is. Degelijk en opbouwend advieswerk op
basis van goede visies is daarbij vervangen door een nietszeggende
afvinkcultuur.
Civil society en participatiemaatschappij
De 21e eeuw vraagt nu om nieuwe vormen en eigentijdse oplossingen voor het ordenen van de samenleving. We zitten volop in de
discussie over de nieuwe verhouding tussen overheid en burgers.
Onder de verzamelnamen ‘civil society’ of ‘participatiemaatschappij’
worden nieuwe vormen van samenwerking uitgewerkt. De overheid
zal zich minder met alles bezighouden, minder een verzorgingsstaat
willen zijn en meer de verantwoordelijkheid voor veel beleidsterreinen
bij de samenleving terugleggen.

Burgers krijgen weer meer te zeggen over hun eigen leven, maar daar
hoort wel bij dat ze ook meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat
geldt voor de zorg, maar dat geldt zeker ook voor hun leefomgeving.
Ieder wordt geacht daarbij naar vermogen mee te doen; de overheid
zal daarbij natuurlijk wel als schild van de zwakkeren in de samenleving moeten blijven optreden. Bij het betrekken van inwoners van de
gemeente bij het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit zal het bij
de nieuwe verhoudingen veel minder gaan om regels en veel meer
om verleiden. Als mensen in vrijheid kwaliteit toevoegen aan de
gebouwde omgeving, is dat veel effectiever dan wanneer dat onder
dwang gebeurt; bovendien leidt meer maatschappelijk draagvlak tot
meer bereidheid om ook in het vervolg medeverantwoordelijkheid te
nemen voor het onderhoud van die kwaliteit.
Mooiwaarts
In het manifest Mooiwaarts1 is de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit in
2012 de dialoog aangegaan over een toekomstgerichte vorm van
ruimtelijk kwaliteitsbeleid, passend binnen de nieuwe opvattingen
over de inrichting van de samenleving. Het pleidooi voor het opnemen van het begrip Ruimtelijke Kwaliteit als centrale doelstelling in de
Omgevingswet is gehoord en naast de begrippen gezond en veilig is
ook ruimtelijke kwaliteit als basisvoorwaarde in de wetstekst opgenomen. Daarbij vindt er verandering van de vorm van regie plaats.
“Vernieuwing is noodzakelijk, maar wie beslist of een vernieuwing ook
een verbetering is en wie beslist of het bestaande waardevol genoeg
is om in stand te houden? Dan kan –zeker in een dichtbevolkt land
als Nederland- geen zaak van alleen het individu zijn. Daarin moeten
bewuste keuzes worden gemaakt, waarbij duidelijk is welke waarden
en belangen voorop staan. De overheid heeft daarbij de regie, maar
zeker niet het alleenrecht. Mensen zijn steeds vaker betrokken bij hun
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In ons land heeft de overheid zich al heel lang verantwoordelijk
gevoeld voor het behoud van de bestaande kwaliteit en identiteit van
de steden, dorpen en landschappen. Daartoe is gedurende vele jaren
zowel landelijk als op de schaal van de gemeenten veel regelgeving
ingezet.
Nederland heeft in de vorige eeuwen internationaal veel faam en
bekendheid verworven met de wijze waarop de ruimtelijke ordening
hier geregeld was. Nederland was een aangeharkt land, waar bebouwing en open gebied streng gescheiden waren en waarbij alles in
plannen en regels was vastgelegd. Met landelijke Nota’s Ruimtelijke
Ordening, streekplannen, structuur- en bestemmingsplannen werd
vorm gegeven aan de ‘maakbare samenleving’. In de negentiger jaren
van de vorige eeuw kwam hierin de kentering. De vijfde Nota RO
haalde het niet meer in de Tweede Kamer en de strakke rode contouren van minister Pronk verdwenen in de prullenbak. Vervolgens kwam
er meer ruimte voor bouwinitiatieven in het buitengebied met allerlei
mogelijkheden via ‘rood voor groen’ en ‘rood voor rood’-regelingen,
vrijkomende agrarische bebouwingsregelingen etc. Het buitengebied ging van het slot en van strakke sturing door het Rijk werd steeds
minder zichtbaar.
Op lokaal niveau hadden gemeenten al veel instrumenten om tot in
de details invloed uit te oefenen op wat er op hun grondgebied werd
gebouwd en ontwikkeld. Enerzijds als ontwikkelaar, anderzijds als
regisseur en toetsende instantie. Via de instrumenten uit de Ruimtelijke Ordening werden functies en mogelijke bebouwingslocaties
geregeld, met welstandstoezicht en monumentenzorg werd aandacht besteed aan de vormgeving van de bebouwing en aan het
behoud van cultuurhistorische waarden daarvan. Een opvallende
ontwikkeling eind vorige eeuw was de andere rol die de gemeenteraad kreeg; hierbij ontstond er een grotere betrokkenheid bij dit
beleid.
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sociale veiligheid van de buurt.

te worden. Een aantrekkelijke omgeving kan echter nooit het resultaat
werkelijkheid als visie, vakmanschap en daadkracht elkaar ontmoeten. Wij willen niet vastlopen in regels. Maar we geloven ook niet dat
regelvrijheid tot algemene blijheid leidt. De stad, het landschap, de
leefomgeving is meer dan los zand”.
Gepleit wordt voor het voeren van regie: “.. niet dichtgetimmerd met
procedures, normstelsels en regels, maar zodanig dat de ruimtelijke
kwaliteit bij elke ingreep van betekenis op de agenda staat”.

Omgevingswet
Waar regelgeving (te) ver was doorgeschoten en bij elk idee of plan
wel een verbodsbord te vinden was, wordt nu gelukkig gewerkt aan het
opschonen van veel wetten en regelingen, waardoor het straks weer
kan gaan over de vraag wat willen we? In plaats van wat mogen we?
Regels zijn er voor de mensen en niet andersom. Met de komst van de
nieuwe Omgevingswet wordt weer ruimte gemaakt voor het afwegen
van belangen en het realiseren van adequate oplossingen, ook als niet
op alle denkbare aspecten een voldoende wordt gescoord. Wethouders kunnen weer beleid voeren in plaats van alleen maar toezien op
het voldoen aan alle regels. Het gaat daarbij dan weer om ambities en
niet in de eerste plaats om regels. Best spannend, want het betekent
ook een stukje loslaten en overlaten aan de maatschappij.

Nieuwe instrumenten
De wet reikt straks een aantal nieuwe gereedschappen aan: beleidsinstrumenten, regelende instrumenten en vergunnende instrumenten. Voor ruimtelijk kwaliteitsbeleid is een omgevingsvisie cruciaal.
Het is een integrale, strategische, gebiedsdekkende visie waarin de
ambities en keuzes voor de fysieke leefomgeving worden beschreven. Voor gemeenten is het vaststellen van een omgevingsvisie niet
verplicht. Toch lijkt het democratisch vastgesteld visiedocument een
onmisbaar instrument, juist ook als gemeenten niet alles met regels
willen dichttimmeren en als houvast als er ad-hoc beslissingen moeten worden genomen.
In het gemeentelijk omgevingsplan moet de gemeente gebiedsdekkende regels en algemene regels voor de leefomgeving vaststellen. Het omgevingsplan krijgt een integraal karakter: regels over
goede ruimtelijke ordening worden geïntegreerd met regels over
bescherming van het milieu, natuur, monumenten en bijvoorbeeld
redelijke eisen van welstand. Als gemeenten willen blijven toetsen
op het aspect welstand, zal er in het omgevingsplan bij de regels
voor bouwactiviteiten een kwaliteitsbepaling moeten worden opgenomen. Daarbij wordt dan wel een koppeling mogelijk met de omgevingsvisie, omdat het hierbij meestal niet om objectieve normen gaat.
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zijn van regels. Kwaliteit ontstaat in de harten van mensen en wordt

Ruimtelijke kwaliteit in de praktijk
Hoe gaat dat dan straks? Hoe geef je vorm aan dat debat over de
Visie op ruimtelijke kwaliteit
Bij alle enthousiasme om te kappen in het woud van regels mag ruimtelijke kwaliteit zonder gedetailleerde regels of vaste criteria?
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We worden uitgedaagd om te zoeken naar meer vormen van samenwerking tussen overheid en burgers, inwoners, ondernemers. Uitgaande van vooral in beelden vastgelegde bestaande kwaliteiten
en gewenste ontwikkelingen zullen inwoners worden uitgenodigd,
uitgedaagd en gestimuleerd om, met ook een beroep op hun eigen
verantwoordelijkheid, met inspirerende plannen en creatieve oplossingen te komen. De gemeente zal de bewoners en ondernemers
daarbij vooral begeleiden en ondersteunen.
Daarnaast zorgt de gemeente vanuit het algemeen belang voor het
handhaven van bepaalde basiskwaliteit in de wijken, dorpen en landschappen.
De gemeente hanteert dus niet alleen meer de formele beleidsinstrumenten, maar zet vooral in op uitnodigende en inspirerende
brochures en handreikingen, zoals bijvoorbeeld de ‘kookboeken’
in Apeldoorn2. Met dit samenspel van formele kaders en informele
ambitiedocumenten wordt inhoud gegeven aan de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van overheid en samenleving. Als plannen niet
passen binnen de vastgestelde formele kaders maar wel goed aansluiten bij de algemene ruimtelijke ambities, wordt in goed overleg
naar oplossingen gezocht om de gewenste verbetering van de ruimtelijke kwaliteit te kunnen realiseren.
Bij deze uitnodigende, enthousiasmerende en oplossingsgerichte
benadering krijgt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit een andere
rol. Het gaat straks immers weer over de meerwaarde van bepaalde
plannen voor een bepaalde omgeving, over het ontstaan van sterke
ruimtes en waardevolle omgevingen. Over het aansluiten bij de visie
van de gemeenten in plaats van de vraag of aan alle regels is voldaan. Er is immers weer ruimte voor creativiteit van de aanvragers
en voor afweging van de gemeente op basis van de vastgestelde
visie. Bij die afweging kan de CRK een goede rol vervullen, want de
daarbij van belang zijnde deskundige inbreng vanuit de vakgebieden
stedenbouw, architectuur, landschap en monumentenzorg is daarbij
aanwezig.

Rol van de CRK
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (straks Team Omgevingskwaliteit?) zal in de besprekingen vooral inspireren in plaats van toetsen en
zal spreken over visie en meerwaarde in plaats van het hanteren van
de meetlat. Dat vraagt overigens om extra competenties van de teamleden: procesgevoeligheid, communicatievaardigheden, plezier en
empathie, besef van haalbaarheid en het vermogen om te kunnen
verbinden.

–
–
–
–
–
–
–

Genoemde ontwikkeling pleit voor voortzetting en
versterking van de lijnen die de afgelopen jaren zijn ingezet:
planoverleg vooral in het voortraject;
onderscheid tussen advies (CRK) en toetsing (evt. ambtelijk);
meeste plannen via mandaat rayonarchitect, alleen complexe
plannen naar CRK;
zorgvuldigheid combineren met snelheid;
een oplossingsgerichte en meedenkende opstelling;
integraal optreden bij cultuurhistorische waarden;
zo veel als mogelijk: niet naar de letter maar naar de geest adviseren.

Met deze werkwijze zal het bij de dialoog over de plannen en ontwikkelingen meer gaan over de (omgevings) visie op hoofdlijnen en over
de gewenste richting dan over het louter voldoen aan regels.
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werk: hoe kijkt men aan tegen de bouwactiviteiten van de afgelopen
jaren en hoe zou het beter kunnen? Juist in de dialoog met de bewoners kan de betrokkenheid bij en de medeverantwoordelijkheid voor
de ruimtelijke kwaliteit worden vormgegeven.
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Er is behoefte aan vrijheid om op lokaal niveau te bepalen hoe het
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natuurlijk niet de visie op de diverse gewenste maatschappelijke en
ruimtelijke ontwikkelingen verloren gaan. In een samenleving waarbij
de (schijnbare) sturing via gedetailleerde regels verdwijnt, wordt het
ruimtelijk kwaliteitsbeleid vorm en inhoud krijgt. Private partijen –
des te belangrijker dat wordt gewerkt met een visie op gewenste of te
burgers, ondernemers – willen speelruimte, maar zoeken ook steun,
verwachten ontwikkelingen. Niet als gedetailleerd eindplaatje, maar
zekerheid en duidelijkheid”.
wel als hoofdrichting, waarbij in de loop van de tijd zo nodig aanpas“Ruimtelijke Kwaliteit ontstaat waar enthousiasme en deskundigheid
hand in hand gaan. Ruimtelijke kwaliteit lijkt (nu) door juristen geregeld singen en bijstellingen kunnen worden aangebracht.
leefomgeving. Dat vraagt om herijking van verantwoordelijkheden.

Boukje Overbeek

In 2013 is in de heringerichte spoorzone van
Winterswijk het nieuwe Gerrit Komrij College

Winterswijk
herontwikkelt

geopend. Met de verhuizing naar dit nieuwe
gebouw zijn drie voormalige schoollocaties vrij
gekomen voor herontwikkeling. Daarnaast is
ook een sportcomplex van de Winterswijkse
Voetbalclub recent beschikbaar gekomen voor

‘in de omgekeerde
volgorde’

woningbouw. De gemeente Winterswijk heeft
hierbij een ontwikkelingstraject gehanteerd
dat ten opzichte van de tot nu toe gebruikelijke
processen een omgekeerde volgorde heeft.
Eerst is met omwonenden en toekomstige
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gezet. Deze omgekeerde volgorde blijkt zeer
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daarna zijn de eerste ontwerpideeën op papier

positief uit te pakken.

Ontwikkelingsvisie ‘Ik Zie Winterswijk’
Via de interactieve website, genaamd www.ikziewinterswijk.nl kunnen omwonenden en geïnteresseerden informatie verkrijgen over de
verschillende locaties en tegelijk hun interesse en ideeën kenbaar
maken. Inmiddels heeft dit geleid tot een breed opgezet evenement
en diverse workshops. Tijdens deze bijeenkomsten hebben omwonenden en geïnteresseerden met hulp van inspiratiemaquettes en
meerdere architecten en adviseurs hun eerste gedachten omgezet
in meer concrete ideeën. Deze ideeën vormden uiteindelijk de basis
voor een ontwikkelingsvisie voor de vier locaties.
Op twee van de vier locaties staan (school)gebouwen die een cultuurhistorische waarde hebben. Het ene gebouw, de voormalige
HBS aan de Zonnebrink is gedeeltelijk een gemeentelijk monument.
Het andere gebouw, een voormalige ambachtsschool gelegen in
een eind-negentiende-eeuwse woonstraat, heeft een planologische
bescherming d.m.v. een dubbelbestemming ‘cultuurhistorie’. In de
ontwikkelingsvisie is het uitgangspunt dat beide schoolgebouwen
behouden blijven en een mooie herbestemming krijgen.
Hoewel in de ontwikkelingsvisie al enkele handvatten worden gegeven voor de herbestemming van beide scholen, bestond er behoefte
aan een nader onderzoek van de cultuurhistorische waarden van beide
scholen, de bouwtechnische staat en de economische haalbaarheid
van verschillende herbestemmingen. Om initiatiefnemers nog wat verder op weg te helpen heeft de gemeente Winterswijk daarom opdracht
gegeven aan Gelders Genootschap en Nibag om een integrale haalbaarheidsstudie te doen voor beide schoolgebouwen.
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zelf- en samenbouwers gesproken en pas

Dynamische waardestelling passende
methodiek
Een belangrijk onderdeel van deze haalbaarheidsstudies is de dynamische waardestelling. De dynamische waardestelling is in 2013 ontwikkeld door Gelders Genootschap om een toekomstgerichte vertaalslag te maken tussen de traditionele historische waardestelling
en het herontwerp van een gebouw. De dynamische waardenstelling
doet geen afbreuk aan het objectieve onderzoek naar de monumentale waarden, maar gaat een stapje verder en maakt inzichtelijk wat
vanuit cultuurhistorie mogelijk is in en om een complex of gebouw. Op
deze manier is in één oogopslag duidelijk wat de ontwikkelingsruimte
van een object is.
Je zou kunnen zeggen dat de dynamische waardestelling het ‘gat’
dicht tussen de cultuurhistorisch waardesteller en de initiatiefnemer
c.q. ontwerper. Juist bij de ‘omgekeerde’ werkwijze die in Winterswijk
is gekozen, moet dit ‘gat’ tussen experts en initiatiefnemers zo klein
mogelijk zijn. De dynamische waardestelling blijkt dan een passende
methodiek te zijn.

Regiekamermodel
Gennep maakt

moeten snel duidelijkheid kunnen geven over
de haalbaarheid van particuliere initiatieven.
De gemeente Gennep hanteert hiervoor
het “regiekamermodel”. Hierbij worden
de verschillende sectorale belangen in één

initiatieven
kansrijk

keer afgewogen. Binnen een maand weet
de initiatiefnemer of de gemeente mee wil
werken aan een initiatief en onder welke
condities. Dit bespaart de particulier en de
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gemeente veel tijd en gedoe.

Diverse ruimtelijke initiatieven
In de regiekamer komen initiatieven, die niet passen in het bestaande
ruimtelijke beleid, en waarbij meerdere beleidsaspecten een rol spelen. Het kan gaan om functieverandering; bijvoorbeeld een karakteristieke schuur wordt woonhuis, of een winkel wordt kantoor. Vaak
gaat het om een kleinere invulling of transformatie in een bestaand
gebied. Bij veel adviezen van de regiekamer gaat het om maatwerk.
Grotere projecten, zoals een nieuwe wijk, of meer structurele beleidsontwikkelingen, zoals een centrumvisie, passen niet in het regiekamermodel. Daarvoor is een aparte projectstructuur nodig.

Soepel proces
Initiatiefnemers, die hun initiatief in de regiekamer willen inbrengen, krijgen in Gennep een ‘regisseur’ toegewezen. De regisseur is
verantwoordelijk voor het proces. De adviseurs van de regiekamer
gaan over de inhoud. Verschillende disciplines zitten in de regiekamer, zoals stedenbouw, ruimtelijke ordeningsrecht, grondzaken en
ruimtelijke economie, verkeerskunde, volkshuisvesting, milieurecht,
natuur- en landschap en het ambtelijk management. Het advies van
de regiekamer wordt door de regisseur besproken met de wethouder, die op basis hiervan beslist of en zo ja onder welke condities de
gemeente mee wil werken aan het initiatief.
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de ruimtelijke ontwikkeling. Gemeenten

Stedenbouwkundige deskundigheid
geleverd door Gelders Genootschap
Het Gelders Genootschap levert sinds 2012 de stedenbouwkundige deskundigheid voor de Gennepse regiekamer. De ervaringen zijn
positief. Bij elk initiatief zoekt men de kansen voor ruimtelijke kwaliteit.
Daarom gaat de stedenbouwkundige altijd ter plekke kijken, soms
ook samen met de initiatiefnemer. Veel initiatieven blijken kansen te
bieden voor behoud van erfgoed of versterking van het landschap
of de stedenbouwkundige structuur. Door die direct te benoemen
kan de initiatiefnemer die meenemen bij de uitwerking van plannen.
Algemeen belang en particulier belang kunnen hand in hand gaan. De
meer creatieve, visionaire benadering van het Gelders Genootschap
leidt in dialoog met de meer sectorale, juridische benadering van de
ambtelijke regiekamerleden tot bruikbare adviezen. Zelden is ruimtelijke kwaliteit een breekpunt. Wel zijn enkele initiatieven afgewezen, omdat ze tot ongewenste verstening van het landschap zouden
leiden. Meestal is echter een ongewenste toename van het aantal
woningen of andere functies de hoofdreden voor een no go advies
van de Gennepse Regiekamer.

Ruimtelijke kwaliteit en andere overheid

Particuliere initiatieven zijn belangrijk voor
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Voor de Limburgse gemeenten Bergen,
Gennep en Mook & Middelaar vervult het

Het Limburgs
Kwaliteitsmenu

Gelders Genootschap sinds 2012 de rol van
onafhankelijke kwaliteitsadviseur in het
kader van LKM. Waarom is het LKM een
goed voorbeeld van ‘die andere overheid’?

(LKM)

Tweeledige doelstelling LKM
Het buitengebied van Limburg, het landschap, de natuur, maar ook
de cultuurhistorie en het bruisende leven in Limburg zijn de provincie
dierbaar. Dat wil zij bewaren en waar mogelijk verbeteren en versterken. Niet door het Limburgse buitengebied op slot te zetten en geen
enkele nieuwe ontwikkeling meer toe te staan, maar juist door die
ontwikkelingen, die niet onaanvaardbaar zijn te koppelen aan het versterken van de omgevingskwaliteit.
Het LKM gaat uit van het compensatiebeginsel. Bouwen buiten de
rode contour betekent vaak een aantasting van de open ruimte, het
landschap of het uitzicht. Elke ingreep in het buitengebied moet derhalve gepaard gaan met een kwaliteitsverbetering. Initiatiefnemers
mogen in het buitengebied iets wat eigenlijk haaks staat op vigerend
beleid, onder voorwaarde van compensatie. De plannen worden op
deze tegenprestatie beoordeeld.
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Provinciale regels en gemeentelijke sturing
Het LKM bevat verschillende modules voor verschillende typen plannen, variërend van agrarische bebouwing, woningbouw tot nieuwe
landgoederen. Aan elk van die typen plannen kent het LKM fysieke
maatregelen of financiële regelingen toe die moeten worden toegepast, onder meer onder de voorwaarde dat het plan planologisch toelaatbaar is en wordt getoetst door een onafhankelijke kwaliteitscommissie. Door toepassing van dit systeem worden negatieve effecten
van het bouwen in het buitengebied gekoppeld aan positieve effecten
in de vorm van kwaliteitsverbeterende maatregelen.
Onder voorwaarden dat de gemeente beschikt over een onafhankelijke en een ter zake deskundige commissie, alsmede er een doorvertaling en doorwerking van het LKM beleid heeft plaats gevonden
(bijvoorbeeld in een structuurvisie), kunnen gemeenten zelf de bouwaanvragen beoordelen en sturing geven aan de ruimtelijke kwaliteit.

Impressie LKM-ontwikkeling Horsestraat,
Mook & Middelaar
Ter compensatie van de nieuwe dienstwoning van bungalowpark
De Riethorst worden de openheid van de ‘groene vinger’ beleefbaar
gemaakt, wordt een groot stuk natuur ontwikkeld met waterberging
en wordt een openbaar wandelpad aangelegd.
Slot
Met het LKM gaan ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied en
de borging van de ruimtelijke kwaliteit hand in hand. Het LKM combineert zo ontwikkelingsplanologie met een gebiedsgerichte aanpak.
Initiatieven worden op hun financiële en fysieke compensatiekansen in termen van landschappelijke verbetering bezien. Het LKM
vormt om meerdere redenen een goed hulpmiddel voor een ‘andere’
gemeentelijke overheid die zelf op ruimtelijke kwaliteit stuurt.

[afb linkerpagina]
Impressie LKM-ontwikkeling Horsestraat,
Mook & Middelaar. Vóór en na advisering.
Bron illustraties, bureau SAB Eindhoven

beeldspraak

kwaliteit
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Gemeenten sturen

Sietske Heddema
Teammanager Ruimtelijk Vormgeven
Gemeente Apeldoorn

Apeldoorn en
Ruimtelijke kwaliteit:

12

[afb linkerpagina]
Bron afbeeldingen, Buro Harro

beeldspraak

Apeldoorn heeft zijn beleid voor welstand een aantal jaren geleden
omgebogen. Nieuw in de benadering is een steeds grotere invloed
van de burger op de ruimtelijke leefomgeving. Waar voorheen
de gemeente in haar welstandskaders ging voor 100% kwaliteit,
omschreven en vastgelegd in regels en uitgangspunten, is het roer
omgegooid naar een benadering van inspiratie en verleiding om te
komen tot ruimtelijke kwaliteit in de leefomgeving. Dat gebeurt met
Kookboeken. Het idee is simpel: onze omgeving bevat vele smakelijke ingrediënten die Apeldoorn maken wat het is: een gemeente met
bijzondere kwaliteiten in ruimtelijke zin.
In onze kookboeken wordt uitgelegd wat die kwaliteiten zijn, door het
aanbieden van eenvoudige ingrediënten en recepten. Iedereen die in
het fysieke domein actief is wordt uitgenodigd mee te koken, waarbij
de uitdaging is’alle dagen stampot’ te vermijden.
De aanpak in het welstandsbeleid gaat samen met een veranderende
rolopvatting van de overheid. Waar voorheen de overheid sturend en
bepalend was, ligt straks een belangrijke verantwoordelijkheid bij de
samenleving, ook voor het bereiken van ruimtelijke kwaliteit.
Apeldoorn heeft inmiddels twee kookboeken vastgesteld, te weten
het Groot Apeldoorns landschapskookboek en het Klein Apeldoorns
dorpenkookboek. Deze kookboeken liggen in de boekhandel, zijn
te raadplegen op de gemeentelijke website en worden gebruikt bij
de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Een derde kookboek, het
sluitstuk, wordt momenteel gereedgemaakt voor een eerste drukversie, het Apeldoorns Stadskookboek. In december 2013 is aan
Apeldoorn de trofee ’nu al eenvoudig beter’ uitgereikt door minister
Melanie Schulz-Van Haegen, in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Het ministerie geeft binnen dit programma een stimuleringsprijs
aan gemeenten die al actief zijn om de participatie van burgers te
vergroten en regels te versimpelen.

Ruimtelijke kwaliteit en andere overheid
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‘samen koken moet je leren’

Peter Drenth
wethouder gemeente Doetinchem

De stad Doetinchem heeft de laatste 80 jaar een
leidende positie gehad binnen de Achterhoek.
Het pas laat tot bloei komen van de stad en

Ruimtelijke
kwaliteit,

het stadsbombardement aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog, hebben ertoe geleid
dat de stad eigenlijk geen eenheid is, maar een
verzameling van gebouwen zonder samenhang.
In 2006 is daarom begonnen met een integrale

verbinding
tussen mensen,

visie om de stad een eenheid te laten worden.
Eén van de plekken in Doetinchem waar dit
prachtig tot uiting komt is de Burgemeester van
Nispenstraat; volgens velen inmiddels de mooiste

de krimp
Trots
Duidelijk is dat werken aan kwaliteit en de zichtbare verbeteringen
buiten, bindende elementen vormen onder de inwoners van de stad.
Onze inwoners worden weer trots en er is brede steun voor nieuwe
initiatieven. Geen discussie of kretologie alsof het megalomane projecten zouden zijn. Op de Veentjes bijvoorbeeld is vorig jaar het voormalig schouwburgterrein omgevormd tot stadspark. In korte tijd zijn
hier allerlei bewonersinitiatieven van de grond gekomen en het park
wordt inmiddels deels beheerd door mensen uit de buurt.
Krimp
Daarnaast krimpt de hele Achterhoek en dus ook Doetinchem met
een vergrijzende bevolking die in aantal afneemt. Dit vraagt om duidelijke keuzes en investeringen in (ruimtelijke) kwaliteit. Ervaringen in
andere landen met soortgelijke bevolkingsveranderingen laten zien
dat kwaliteit een onderscheidend element kan zijn in een krimpende
omgeving. Krimp wordt daardoor niet een ramp, maar een uitdagende kans voor de toekomst.

14

Centrum van de Achterhoek
In Doetinchem zijn de eerste stappen in het vinden van een antwoord
op deze uitdaging inmiddels genomen en tot uitvoering gebracht. En
als het aan mij ligt worden er in de toekomst nog vele stappen genomen in ons prachtige centrum van de Achterhoek!

van het verleden is teruggebracht.

14/15

antwoord op
beeldspraak
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straat van Doetinchem waarin de oude grandeur

Monumentenland:

“Verplaatst u zich eens in de situatie dat er geen
gemeentelijk monumentenbeleid is. Dat we voor
de keuze staan: wat gaan we doen en hoe gaan we
dat doen? Dat is wat de gemeente van u vraagt.
Dat is waarom de gemeente deze werkgroep in het
leven heeft geroepen”. Zo riep onlangs wethouder
Thijs de la Court Lochemse monumenteneigenaars
op om in een werkgroep deel te nemen aan het

16

vormgeven van nieuw monumentenbeleid.

Gedoe leidt tot participatie
De voorgeschiedenis van dit project is wat complex. Bij de herijking
van de gemeentelijke monumentenlijst van de gemeente Lochem,
viel het de adviseurs van het Gelders Genootschap op dat burgers
ontevreden waren over de gemeentelijke monumentenzorg. De
gemeente pakte dit signaal op door een uitgebreid participatietraject op te zetten. Dit project wordt geleid door Denise de Jonge van
Sociaal Cultureel Werk Gorssel (SCW). Het Gelders Genootschap
neemt deel als inhoudelijk vakexpert en levert de benodigde kennis
over monumentenzorg in de brede zin van het woord.
Laat burgers en ondernemers aan het
woord!
Dit traject voorziet in een aantal stappen: eerst zijn alle monumenteneigenaars met een enquête benaderd. Zij die hebben aangegeven behoefte te hebben aan een persoonlijk gesprek zijn vervolgens
bezocht. De uitkomsten waren door de zorgvuldige aanpak mooi genu-

de praktijk in
Lochem

anceerd. In grote lijnen bleek men zeer vóór monumentenzorg en werd
het belang gezien voor gemeente en gemeenschap. Ook was er begrip
voor het gegeven dat monumentenzorg vrijwel altijd beperkingen voor
de eigenaar met zich meebrengt. Tegelijkertijd was er onvrede over de
verhouding tussen ‘geven en nemen’. Eigenaren voelden zich door het
afschaffen van de restauratiesubsidie en door de wat gebrekkige communicatie vanuit de gemeente niet echt serieus genomen.
Deel kennis en ambities
Met deze uitkomsten als vertrekpunt is de werkgroep aan de gang
gegaan. In een aantal avonden maakt men zich de beginselen van de
monumentenzorg eigen. Verder krijgt men op basis van een gesprek
met Simon van den Bergh van het Gelders Genootschap, een kijkje in
de keuken bij de succesvolle en min of meer vergelijkbare monumentengemeente Rheden. Uiteindelijk zal men samenhangend monumentenbeleid kunnen voorstellen aan de nieuwe gemeenteraad van
de gemeente Lochem.

Vertrouwen en waardering
Uiteraard zal de raad het voorstel ook budgettair mogelijk moeten
maken, maar dat er vanuit de bevolking draagvlak zal zijn voor de ambities is in ieder geval zonneklaar. Daarmee zal in de gemeente Lochem
een nieuw evenwicht bereikt worden tussen geven en nemen in de
erfgoedzorg. Het resultaat daarvan is wederzijdse vertrouwen en
waardering voor ieders inspanningen om Lochem een aantrekkelijke
gemeente te houden en te maken om te wonen, werken en recreëren.

beeldspraak

Meedoen in
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Simon van den Bergh

Voor de herstructurering van de naoorlogse

consortium te vormen voor deelname aan de

woonwijk Druten-West heeft woningcorporatie

aanbestedingsprocedure. Een consortium bestaat

Standvast Wonen gekozen voor een manier

uit een bouwbedrijf, een architect, installateurs en

van aanbesteding waarbij niet de laagste prijs,

adviseurs. De uitdaging voor het consortium is om

maar het beste aanbod leidend is bij gunning.

binnen het vastgestelde budget en op basis van

Standvast Wonen heeft het bouwbudget

een opgesteld woonprogramma, meerwaarde te

bepaald en marktpartijen uitgenodigd om een

genereren.
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Bij de start van de aanbestedingsprocedure in januari 2014 bestond
daarom nog geen vastomlijnd beeld van de positionering van de verschillende woningen en woonblokken noch van de architectuur.
Er zijn wel eisen en uitgangspunten omschreven waar het eindresultaat aan moet voldoen. Op deze manier wordt de vrijheid geboden
aan de consortia om een optimaal plan te presenteren en ontstaat
ruimte voor originele oplossingen. De creativiteit van architecten
wordt hiermee optimaal benut.

beeldspraak
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Wat vooraf ging..
Na een voortvarende start van de herstructurering van de woonwijk
Druten West in 2005 kwamen de ontwikkelingen tot stilstand door de
inmiddels veranderde situatie in de woningmarkt. Het destijds vastgestelde stedenbouwkundige plan en de bestemmingsplanbepalingen
boden onvoldoende ruimte om verkavelingspatronen en woonprogramma’s te wijzigen. De behoefte ontstond om de bestaande kaders
los te laten.

Madelinde Roelofs

Druten
benut
creativiteit
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optimaal

Bij de selectie worden de ingediende ontwerpen beoordeeld aan
de hand van diverse criteria voor verschillende aspecten. Eén van
die aspecten is ‘ruimtelijke kwaliteit’. Het Gelders Genootschap
heeft een notitie geschreven waarin is aangegeven wat in dit verband
wordt verstaan onder ‘ruimtelijke kwaliteit’ en welke kwaliteiten bij de
realisering van de deelprojecten minimaal moet worden nagestreefd.
Om ervoor de zorgen dat alle ingediende plannen minimaal voldoen
aan de gestelde ambities worden, afhankelijk van de omvang van het
deelproject, één of meerdere momenten ingelast waarbij een dialoog
mogelijk is tussen de consortia en een kwaliteitsteam. Een beoordelingsteam bepaalt uiteindelijk welk plan het meest overtuigend meerwaarde creëert op de betreffende locatie. Het Gelders Genootschap
vervult in beide teams een rol als afgevaardigde van de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit.

Maurice Bogie

Van
welstandsnota
naar nota
Ruimtelijke

Dereguleren en toch sturen op kwaliteit?
Ingewikkelde dikke rapporten zijn allang
niet meer van deze tijd. En dat geldt ook voor
welstandsnota’s. Steeds meer gemeenten gaan
daarom over op een compleet nieuwe aanpak:
een eenvoudige welstandsnota gebaseerd op
kernwaarden en kernkwaliteiten, transparant qua
uitleg en letterlijk klein in de hand (A5-formaat).

Gelders Genootschap heeft in de afgelopen jaren meerdere van
deze zgn. nota’s-nieuwe-stijl opgeleverd, voor de gemeenten Doesburg, Zaltbommel, Duiven en Lopik. Deze gemeenten zijn daarmee
voorbeelden van een ‘andere overheid’, die innovatief en uitnodigend
omgaat met de aanpak van ruimtelijke kwaliteit, maar daarbij tevens
een heldere regie voert.

20

Basis voor omgevingsvisie
De nieuwe generatie welstandsnota’s vormt ook een goede opmaat
naar de Omgevingswet. Als deze wet naar verwachting in 2018 in
werking treedt, gaan gemeenten werken met nieuwe instrumenten
als een omgevingsplan (ter vervanging van de huidige bestemmingsplannen) en een omgevingsvisie (ter vervanging van de structuurvisie). Hoewel een omgevingsvisie voor gemeenten niet verplicht is, is
het wel bij uitstek een instrument om de ruimtelijke ambities van een
gemeente vast te leggen. Daarmee legt een gemeente de basis voor
de spelregels omtrent ruimtelijke kwaliteit, welstand, landschap en
cultuurhistorie. Door nu te investeren in een nota Ruimtelijke Kwaliteit, is straks de stap naar een omgevingsvisie en doorvertaling in een
omgevingsplan vrij eenvoudig te zetten.

beeldspraak

Slechts drie of vier beleidsniveaus voor de hele gemeente geven initiatiefnemers direct houvast voor de regels die horen bij hun plan. Snel
en overzichtelijk voor de gebruiker, maar wél met instrumenten om te
sturen op kwaliteit in de gemeente. Dat kan goed door niet langer met
zeer gedetailleerde criteria te werken, maar met een aantal basiscriteria die zich richten op de essentie van de ruimtelijke karakteristieken
van een gebied. Voor kleine bouwwerken wordt daarbij gewerkt met
beeldend materiaal, illustraties die de initiatiefnemer een impressie
geven van wat ruimtelijk wenselijk is.

Ruimtelijke kwaliteit en andere overheid
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Kwaliteit

Christel Steentjes

De herziening van het omgevingsrecht gaat
meer ruimte bieden voor lokale afwegings

Heerde zet
in op

ruimte en instrumenten die passen bij uit
nodigingsplanologie. De gemeente Heerde
heeft met haar ‘Structuurvisie Heerde
2025’ bewust gekozen om te starten met
uitnodigingsplanologie en sturing op hoofd

meerwaardecreatie

lijnen. Voor het gebied Hoornerveen, een
‘zoekzone landschappelijke versterking’
waar beperkt woningbouw mogelijk is,
wordt uitnodigingsplanologie projectmatig

Het Hoornerveen is aangewezen als ‘zoekzone landschappelijke
versterking’ (Streekplan 2005). Een belangrijk uitgangspunt van dit
beleid is onder andere dat de landschappelijke versterking van het
Hoornerveen bereikt moet worden met behulp van toevoeging van
beperkte woningbouw (maximaal 7 nieuwe woningen). Dit betekent
dat beperkte woningbouw wordt toegestaan, mits er een bijdrage
wordt geleverd aan de landschappelijke versterking van het Hoornerveen. De gebiedsvisie ‘zoekzone landschappelijke versterking Hoornerveen’ biedt hiervoor het kader. Dit geeft aan waar, en onder welke
voorwaarden er een woning gebouwd kan worden. In de visie is niet
alles van te voren geregeld, het biedt inspiratie en ruimte waarmee
de samenleving wordt uitgenodigd om met passende en creatieve
ideeën te komen. Een belangrijk element is de verplichte investering
in het landschap.
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Aan bewoners is gevraagd te komen met initiatieven op basis van
de gebiedsvisie. De gemeente heeft daarbij een faciliterende rol van
informeren en inspireren. Onderdeel van het proces is de beoordeling
van de meerwaarde van het initiatief door een onafhankelijke commissie van een externe stedenbouwkundige en de ervenconsulent

van het Gelders Genootschap. Deze zogenaamde ‘meerwaardecommissie’ gaat de plannen waarderen op de landschappelijke en
maatschappelijke meerwaarde en bij meer dan 7 initiatieven zal de
commissie een afweging maken tussen de verschillende initiatieven.
Uitnodigingsplanologie vraagt om een andere manier van ontwikkelen, niet vanuit een bestaand bestemmingsplan maar door bij ieder
initiatief opnieuw de meerwaarde te bepalen. Om ruimte te scheppen
ligt de focus daarbij op de structuurvisie ‘Heerde 2025’ en ‘toekomstvisie 2025’ en niet op de bestemmingsplannen. De gemeente daagt
andere partijen uit en denkt mee in mogelijkheden om initiatieven te
realiseren. De aandacht komt daarmee te liggen op het proces voorafgaand aan de formele besluitvorming. De formele besluitvorming
vormt dan het sluitstuk van de gemaakte afspraken.

beeldspraak

Het Hoornerveen is een bijzonder gebied. De fraaie ligging op de flank
van de Veluwe en het overgangsgebied richting de IJssel zorgt voor
diverse landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten op een
relatief klein oppervlak. Bijzonder zijn de ligging van de sprengkoppen in het gebied. In de loop der tijd is het Hoornerveen sterk verdicht
met vooral woningen, sportvelden en bedrijven, waardoor het deels
een nieuwe identiteit heeft gekregen: een woon- en hobbylandschap
zonder agrarische bedrijven en met recreatief medegebruik door de
Heerdenaren.

Ruimtelijke kwaliteit en andere overheid
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in de praktijk gebracht.

Martin van Bleek

Programma
stad groenlo
Vroeger was Groenlo een bedrijvige stad met veel
grote werkgevers en bedrijven. Eind twintigste
eeuw begonnen deze werkgevers zoals Grolsch
echter weg te trekken naar de grotere steden en
liepen de bedrijfsactiviteiten sterk terug. Bij de
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gemeente werd dan ook flink nagedacht over de

worden en de bedrijvigheid verhoogd.

beeldspraak
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wijze waarop Groenlo weer op de kaart gezet kon

Het College van B&W heeft in 2011 de aanzet gegeven voor deze
actie. In het begin was het een intern gebeuren waarbij de interne
verbanden versterkt werden.
Vervolgens werden de karakteristieken van Groenlo op allerlei vlakken in beeld gebracht, hetgeen heeft geleid tot de houtskoolschets
Groenlo. Deze schets is eerst met een aantal industriëlen besproken
die adviseerden een visie voor de korte termijn en de lange termijn
– een stip op de horizon - op te zetten, gekoppeld aan enkele snelle
resultaten, en wel resultaten binnen 1 jaar, 5 jaar en 10 jaar. Deze visie,
Programma Stad Groenlo, wil de bedrijvigheid en levendigheid van
Groenlo versterken, zodat de stad in de toekomst een plek is waar het
goed wonen, werken en leven is. Ook voor de toerist moet het een
aantrekkelijke en levendige stad zijn, met voldoende activiteiten om
te verblijven.
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Totstandkoming van het Programma Stad
Groenlo
Het opstellen van dit programma mocht van het gemeentebestuur
geen programma van de overheid alleen zijn, maar het moest gedragen worden door de burgers, organisaties en bedrijven van Groenlo.
De burgers moesten zelf verantwoordelijk worden voor het plan,
waarbij uiteraard ook de gemeentelijke verantwoordelijkheid in stand
blijft. Het traditionele patroon van plan, reactie, bijstelling en besluitvorming werd dus niet toegepast.
Reden waarom er een groot consultatieoffensief werd ingezet met de
houtskoolschets als basis. Het doel was een gezamenlijk toekomstbeeld van de stad Groenlo te krijgen. Een beeld dat als inspiratie
moest dienen voor het Programma Stad Groenlo. Hiervoor werden
een poster en ansichtkaarten gemaakt die allemaal een thema van
Groenlo belichtten: de historische stad, de gastvrije stad, ondernemend Groenlo e.d. Deze poster en ansichtkaarten werden huis aan

huis verspreid en met als doel dat de inwoners op de ansichtkaarten
hun mening konden geven. Hiervan werd massaal gebruik gemaakt,
want een overweldigend aantal kaarten werd teruggestuurd!
Ook kwamen veel reacties via de website www.stadgroenlo.nl binnen.

Aan de hand van de thema’s werden ook bijeenkomsten met de inwoners, verenigingen en organisaties en de ondernemers georganiseerd. In ronde tafel gesprekken met 8 deelnemers werd stevig en
scherp gediscussieerd over alle onderwerpen, waarbij iedereen zijn
of haar wensen op tafel kon leggen.
Alle reacties werden na deze discussieavonden geordend en gebundeld en dit heeft weer geleid tot een top 10. De meeste Grollenaren
gaven in hun reactie duidelijk aan waar wat hen betreft de veranderingen moeten liggen: het versterken van het centrum en meer samenwerking en ondernemerschap. Daarbij is het toerisme en de verbinding met recreatiepark Marveld belangrijk, maar moeten ook de eigen
inwoners heel duidelijk hun plek in het centrum hebben.
Het Programma Stad Groenlo is dus mede gebaseerd op deze reacties. Niet alle ideeën zijn echter uitvoerbaar en sommige projecten
zijn alleen haalbaar op lange termijn. De gemeente heeft dus keuzen
moeten maken voor de eerder genoemde termijnen van 1, 5 en 10
jaar.
Deze keuzen heeft de gemeente ook gebaseerd op het hoofdstuk
‘Stad Groenlo in de regie’. Welke kansen liggen er voor Groenlo om
in 2027 een vitale (toeristische) stad te zijn in de regio? De belangrijkste plannen en projecten zijn verwerkt in het hoofdstuk ‘Het plan
van Stad Groenlo’. Hierbij zijn de rol van elke partij, de planning en
de kosten expliciet aangegeven. De projecten zijn daarbij gekoppeld
aan verschillende thema’s. Deze thema’s zijn centrumvoorziening

en bereikbaarheid, leefbaarheid en werkgelegenheid, historische
beeldkwaliteit & openbare ruimte en vrijetijdseconomie en cultuur.
Het programma in uitvoering
Per thema is een gemeentelijk projectleider aangesteld. De projecten worden door middel van co-creatie verder uitgewerkt.
Een voorbeeld van deze co-creatie is het project 12.1 grachtverbreding. Deze co-creatie kwam tot stand door een werkgroep samen
te stellen met belanghebbenden uit het gebied. Op basis van de
beschrijving van het project in het programma is de werkgroep aan
de slag gegaan om het plan uit te werken. Door de werkgroep is in
verschillende ontwerprondes een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit
ontwerp is door de werkgroep gepresenteerd aan belangstellenden
in een open inloop. Inwoners konden zo reactie geven op het plan van
het ontwerpteam. Doordat het ontwerp tot stand is gebracht door
mensen uit het gebied zelf, is er veel draagvlak onder de bevolking
ontstaan. Zo worden inwoners enthousiast en raken ze meer betrokken bij hun omgeving.

Elyze Storms

Bottom-up
versterken
van
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De programma’s IDeefabriek Achterhoek en

van Gelders Genootschap (programmaleiding) met

Waterkracht verzamelden voor respectievelijk de

Provincie Gelderland (opdrachtgever), Gelders

Achterhoek en de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Erfgoed en Kunst en Cultuur Gelderland (KCG).

bottom-up ideeën voor projecten waarin de eigen

Het programmateam IDeefabriek Achterhoek werd

identiteit, cultuurhistorie, kunst & landschap een

verder versterkt door Achterhoekers Koen Grob en

centrale rol spelen. Vanuit beide programma’s

Anne-Marieke Vreedeman. Bij Waterkracht! was

zijn lokale initiatieven begeleid en ondersteund

tevens landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen

(zowel organisatorisch als financieel). De pro

betrokken.Beide programma’s zijn in december 2013

gramma’s waren een samenwerkingsverband

feestelijk afgesloten met slotbijeenkomsten.

Waterkracht!
Het programma Waterkracht, in het Gelderse deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, heeft sinds de start in 2011 bottom-up initiatieven
uit het waterlinielandschap ondersteund om zo de Nieuwe Hollandse
Waterlinie in de hoofden en harten van de mensen te brengen. In december vorig jaar vond de slotbijeenkomst van het programma Waterkracht
plaats op Fort Asperen. Vanaf 2014 komt in opdracht van Provincie
Gelderland een vervolg van Waterkracht. Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) zet Waterkracht in de periode 2014-2016 voort.
IDeefabriek Achterhoek
Het programma IDeefabriek Achterhoek wil mensen bewust maken
van het bijzondere in hun omgeving. Door verhalen over mensen en
landschappen te koppelen aan kunst, cultuur en educatie. De IDeefabriek Achterhoek is een netwerk: samen versterken de Achterhoekers
de unieke kwaliteiten in hun omgeving. Het programma IDeefabriek
Achterhoek heeft afgelopen vier jaar ruim dertig projecten ondersteund

die bijdragen aan de Identiteit van de Achterhoek. Het zijn allemaal projecten die het verhaal en identiteit van de Achterhoek verbinden met
landschap, kunst, cultuur en de Achterhoekers zelf.
Twee organisaties die deel uitmaken van het programmateam hebben
aangegeven het gedachtengoed van de IDeefabriek Achterhoek te willen voortzetten met een steunloket. Gelders Erfgoed en het Gelders
Kenniscentrum voor kunst en cultuur (KCG) namen onlangs het stokje
over van programmaleider Elyze Storms van het Gelders Genootschap.
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Gelders Genootschap is in 1919 opgericht als vereniging van Gelderse gemeenten en bevordert sindsdien consequent de schoonheid
van stad en land. Opdrachtgevers zijn gemeenten en ook andere overheden en organisaties. De ISO 9001 gecertificeerde organisatie geldt
als expertisecentrum voor ruimtelijke kwaliteit.
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themanummer

Gelders Genootschap is een onafhankelijke adviesorganisatie voor
ruimtelijke kwaliteit. Kenmerkend is de integrale benadering van architectuur, stedenbouw, cultuurhistorie, archeologie en landschapsarchitectuur.

Meer informatie
Gelders Genootschap
Zypendaalseweg 46
6814 CL Arnhem
T: 026-442 17 42
E: info@geldersgenootschap.nl
www.geldersgenootschap.nl

