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Afgelopen jaar heb ik kunnen bijdragen aan 
het mooi houden en mooier maken van Berg 
en Dal. Plannen die het toekomstig aanzien 
van Berg en Dal 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 initiatiefne-
mers. 

Met hen proberen we tijdens de vergadering 
in gezamenlijk overleg te zoeken naar een 
goede inpassing of een oplossing. In het alge-
meen hebben initiatiefnemers veel affiniteit 
met de gebouwde omgeving en hechten zij 
meer waarde aan een zorgvuldige, persoons-
gerichte benadering dan enkel aan een snelle 
behandeling van hun initiatief. Vanuit een ‘ja, 
mits’ houding probeer ik initiatiefnemers, 
ondernemers en ook architecten te stimuleren 
om met oog voor de omgeving mooie plannen 
te maken. Plannen die bijdragen aan hun indi-
viduele (woon)wensen én tegelijkertijd aan 
de gemeentelijke ambities voor een goede 
omgevingskwaliteit van Berg en Dal.  

Terugblik

Deze houding sluit goed aan bij de Omge-
vingswet die begin 2021 in werking treedt.
Telkens weer merk ik dat een goede ruimtelijke 
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 ambi-
ties, kunde en communicatie een belangrijke 
rol. De goede samenwerking met de ambte-
lijke organisatie heeft in veel gevallen daartoe 
bijgedragen. 
Ik wens u veel genoegen bij het lezen van dit 
jaarverslag en kom het graag eens toelichten 
tijdens een wandeling voor raadsleden.

Wilma Broer

Wilma Broer

Locatiebezoek bevrijdingsmuseum
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De CRK adviseert ook over cultuurhistorische aspecten. Beleids-
matige aspecten, zoals erfgoedverordeningen en aanwijzingen van 
monumenten en karakteristieke panden, komen langs in de integrale 
commissie Welstand en Monumenten. 
Wijzigingsplannen voor monumenten worden grotendeels onder 
mandaat van de commissie besproken. Tijdens de vergaderingen 
wordt aldaar probleemoplossend gesproken met initiatiefnemers en 
ontwerpers. De CRK-vergaderingen zijn openbaar. 
Iedereen is welkom om te zien hoe wij met alle verschillende partijen 
aan plannen werken. Inspirerend werk, waarover we graag vertellen in 
het jaarverslag of tijdens een excursie met de raadscommissie en het 
college.

Erlecomsedam 2 Ooij
Het boerderijcomplex aan Erlecomsedam 2 in Ooij is in 2017 door 
brand grotendeels verwoest. Het kapitale voorhuis met aangebouwd 
achterhuis is beschermd als gemeentelijk monument. Door de eige-
naren is het initiatief genomen om de boerderij in oude glorie te her-
stellen en tevens een nieuwe functie te geven. Er is gekozen voor een 
gesplitste aanvraag waarbij enerzijds vergunning is aangevraagd voor 
het cascoherstel en anderzijds een aanvraag voor de herbestemming 
is ingediend. 
Vanuit de commissie bestond veel waardering voor het zorgvul-
dig uitgevoerde onderzoek en de planvorming voor herstel van het 
casco. Ondanks het feit dat vanwege de brand veel van het historisch 
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materiaal verloren is gegaan, is getracht om zoveel mogelijk materi-
aal te behouden. Ook wordt het herstelwerk zoveel mogelijk op de 
historisch juiste wijze uitgevoerd. Zeer positief is ook dat deze trieste 
gebeurtenis heeft gezorgd voor een toekomstgerichte ontwikkeling. 
Het voormalige achterhuis van de boerderij wordt herbestemd tot 
vakantiewoningen. Doordat het achterhuis van de boerderij groten-
deels bestaat uit nieuwe materialen is de mogelijkheid ontstaan om 
ten behoeve van de nieuwe vakantiewoningen hier een grote ingreep 
te doen. Door een ‘hap’ uit het dak te halen en de rechter zijgevel van 
het achterhuis grotendeels te verwijderen ontstaat de mogelijkheid 
om veel daglicht naar binnen te halen en de terrassen voor de wonin-
gen binnen het hoofdvolume te houden. Door deze ontwikkeling krijgt 

dit bijzondere complex een nieuwe en duurzame functie waardoor 
behoud op de langere termijn weer gegarandeerd is.  
Voor dit plan was het concept in grote lijnen akkoord. De ingreep om 
als groot gebaar daglichttoetreding mogelijk te maken in een boerde-
rij,  past goed bij de bedrijfsmatige sfeer van de voormalige deel. De 
commissie let hier op de verhoudingen en detaillering. 
Tevens wordt gelet op de inrichting van de buitenruimtes. Het is daar-
bij van essentieel belang dat de sfeer van de boerderij ondersteund 
wordt. Ook moet rekening worden gehouden met het oorspronkelijke 
karakter met een tweedeling in voor- en achterhuis.

Ontwerp
Hurenkamp Architecten & Adviseurs
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Op weg naar de Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in wer-
king. Vertrouwde kaders, rollen en instru-
menten veranderen dan. Een van de doelen 
is het streven naar ‘goede omgevingskwa-
liteit’, waarbij maximaal ruimte wordt gege-
ven aan initiatiefnemers. Wat die kwaliteit 
precies inhoudt en hoe je dat organiseert, 
staat straks in een gemeentelijke omge-
vingsvisie 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 

11 woningen aan de Kalfsheuvel in Leuth
Ontwerp: Bulkens Architecten

door koppeling met  erfgoed, stedenbouw, 
landschap,  architectuur en openbare 
ruimte. Ook vindt een vertaling plaats van de 
principes ‘veilige’ en ‘gezonde’ leefomge-
ving.

Gemeentelijke adviescommissie
De gemeente blijft onder de Omgevingswet 
verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwali-
teit. Uitgangspunt is wel dat bij ruimtelijke 
initiatieven telkens een afweging plaatsvindt 
in hoeverre deze bijdragen aan een ‘goede 
omgevingskwaliteit’. Om deze afweging 
te kunnen maken, voorziet de Omgevings-
wet in de instelling van een gemeentelijke 
adviescommissie. Dit is dan feitelijk de 
opvolger van de bestaande CRK.  
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Bijzondere woningbouw 

Soms worden wij verrast met een bijzonder plan dat niet vanzelfspre-
kend past binnen de uitgangspunten van het welstandsbeleid. Bij dit 
plan is er geen ‘kap’ meer om mee te spelen, zoals gesteld wordt in de 
nota. 
Met dit bouwplan werd snel duidelijk dat hier sprake was van een 
totaalvisie, waarbij de kavel wordt ontwikkeld in relatie tot het land-
schap. Het plan speelt ook in op de verbijzondering van de kavel. 
Verder ging het gesprek vooral over  het spel van volumes, zichtlijnen 
en de relatie met het erf.

Wel wordt zorgvuldig bekeken hoe het plan optimaal kan aansluiten 
bij de omgeving. De enigszins solitaire plek gaf samen met het hoog-

waardige eindresultaat, aanleiding om zowel stedenbouwkundig als 
ook welstandshalve medewerking te verlenen aan de realisatie van 
deze unieke woning.

Ontwerp
Bob Romijnders Architectuur – Interieur

2 | 3d visualisatie1 | Voorgevel visualisatie
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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 welstandsbeleid zien we 
deze brede benadering van ruimtelijke kwali-
teit 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 even-
wicht tussen de kwaliteit van een gebouw en 
de kwaliteit van de directe omgeving.

Reguliere advisering
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft 
de wettelijke taak om het college van B&W 
te adviseren over de uiterlijke kwaliteit van 
bouwwerken op zichzelf en in hun omgeving. 
Welke de ambities en randvoorwaarden voor 
kwaliteit zijn en hoe je dat kunt borgen staat in 
de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.  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 multidisci-
plinair is samengesteld: architectuur, land-
schap, cultuurhistorie en stedenbouw. Op 
afroep is de ook de discipline duurzaamheid 
beschikbaar.

De adviseur ruimtelijke Kwaliteit bezoekt 
tweewekelijks de gemeente en bespreekt 

Wandelnetwerk
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Werkwijze

dan in vooroverleg de plannen met initiatief-
nemers. Dit in aanwezigheid van de behan-
delend medewerker van de Omgevings-
dienst Regio Nijmegen. Bij plannen met een 
monumentenaspect of in cultuurhistorisch 
waardevolle gebieden, schuift ook de advi-
seur cultuurhistorie van het Gelders Genoot-
schap aan.

Advisering over RO / beleid
Naast advisering over plannen wordt de 
commissie bij gelegenheid door de gemeen-
te gevraagd om te adviseren over beleidsma-
tige en RO-kwesties. 

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 
adviesproces dat ervoor zorgt dat mooie 
plannen worden gemaakt die Berg en Dal 
verrijken.

Oude spoorgebied
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Parachute als concept 
Na dertig jaar is het bevrijdingsmuseum in Groesbeek toe aan een 
grote renovatie , c.q. vernieuwingsslag. 

Icoon
Net zoals in de bestaande situatie, wordt de nieuwbouw van een 
koepel met het thema van een parachute gebruikt. Die verbeeldt 
een parachute waarmee geallieerde troepen in september 1944 in 
het zuiden van Nederland en in de directe omgeving van de plaats 
van het museum landden. Volgens directeur Wiel Lenders gaat het 
museum zich sterk richten op de gevolgen van de Tweede Wereld-
oorlog voor de Nederlands-Duitse grensregio.  

In de bestaande situatie is de bebouwing samengesteld uit meer-
dere onderdelen en maakt het geheel een ‘gegroeide ‘ indruk. Het 
meest iconische onderdeel is de ‘parachute’ van Croonen architec-
ten. De ‘parachute’ is echter niet direct zichtbaar vanaf de Wyler-
baan. Dit komt door de eenlaagse bebouwing en het parkeren in het 
entreegebied. Wat bij het eerste bezoek aan de locatie opvalt, is een 
bijzondere landschappelijke omgeving, met uitzicht vanaf een hoger 
zichtpunt op een geaccidenteerd terrein. 

Concept Shaded Dome
In een eerste verkenning lijkt de shaded dome te voldoen aan allerlei 
verschillende eisen (zoals bouwbesluit, energiezuinigheid, duur-

1 | Visualisatie nieuwbouw
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zaamheid etc)  die nodig zijn voor de vervangende nieuwbouw van 
een museum. De architect heeft fraaie referentiebeelden laten zien 
waarbij de koepel veelvormig en bijzonder kan zijn. Hierdoor is de 
uitstraling allesbehalve standaard. 

Het plan is meerdere malen besproken, zowel met de rayonarchitect 
als met de ‘grote’ commissie. De commissie heeft geadviseerd om 
het plan integraal te laten ontwerpen in relatie met het landschap en 
de omgeving, inclusief de nodige aandacht om de hoofdentree te 
verbijzonderen. Verder is aandacht gevraagd voor de zichtlijnen, om 
het concept ‘te laten spreken‘ als bijzonder object. Samen met de 

architect is het beoordelingsproces goed verlopen in een collegiale 
sfeer.

Ontwerp
dhr. Torsing en dhr. Ooosterman (Zwarts & Jansma architects, shaded dome concept) 
mevr. Mihaljevic en dhr. Buwalda van Elyps landschapsarchitecten

3 | Concept ‘Shaded Dome’2 | Overzicht plangebied
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Samenstelling

CRK

Tot en met 31 december was de samen-
stelling als volgt: 

Voorzitter
Henk Vreeswijk 
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
Wilma Broer 
Stedenbouwkundige
Eric Jongen
Architect
Anton Vermeulen
Adviseur cultuurhistorie
Werner Weijkamp MA 
Adviseur Landschap
Aditi Kho (op afroep Gelders Genootschap) 
Ambtelijke ondersteuning (ODRN) 
Bas ter Steege, Alfred Cornelissen,  
Leon de Jonge

Per 1 januari 2019 eindigde de zittingster-
mijn voor Eric Jongen en Anton Vermeulen. 
In hun plaats zijn stedenbouwkundige Paul 
Staats en architect Jan-Bart van der Meer 
benoemd.
Verder is per 1 januari Amar Sjauw En Wa-
Windhorst als specialist duurzaamheid op ad 
hoc basis beschikbaar. 

 − Onder mandaat van de adviseur ruimte-
lijke kwaliteit zijn 323 plannen behandeld, 
deels in aanwezigheid van de aanvrager of 
ontwerper. 

 − Van deze plannen werd 71% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

 − Voor  29% was een wijziging nodig. 

Commissiefoto van de commissie (nieuwe samenstelling vanaf 2019)

2018

In cijfers

 − Voor 35 plannen brachten wij een gecom-
bineerd welstands- en monumentenad-
vies uit.
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Aanbevelingen

Organisatie / proces
 − Standaard’ invoering en regelmaat van 
het  zogenaamde RO-overleg. Gemeen-
ten hebben steeds vaker behoefte aan 
vroegtijdige inbreng van ruimtelijke kwa-
liteit bij ruimtelijke ontwikkelingen en 
initiatieven. Onder de Omgevingswet zal 
dit een belangrijk uitgangspunt worden. 
Wij kunnen daarbij voorzien in een ruim-
telijk advies dat gemeenten ondersteunt 
om ruimtelijke kwaliteit te verlangen en te 
bereiken. Bovendien biedt het aanvragers 
houvast bij het kwalitatief verantwoord 
ontwikkelen van initiatieven. Op termijn 
levert dit tijdwinst op. 

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

Beleid / inhoudelijk
 − Uw gemeente is voortvarend bezig met 
de voorbereiding op de Omgevingswet. 
Bedenk hoe omgevingskwaliteit eruit kan 
zien en hoe die kwaliteit (cultuurhistorie, 
landschap etc.) straks volwaardig wordt 
opgenomen in nieuwe instrumenten als 
omgevingsvisie en omgevingsplan.

 − Stel specifieke beoordelingskaders op 

voor duurzaamheidsprojecten (zonnewei-
des, -velden etc.) Het is voor alle betrok-
ken 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. Daarnaast kun-
nen we tijdens een raadsvergadering ook 
een toelichting geven op het jaarverslag.

 − U kunt onze werkwijze het beste ervaren 
door eens aan te schuiven. Wij nodigen 
daarom alle belangstellenden uit om onze 
vergaderingen (commissie en mandaat) bij 
te wonen. We heten u graag welkom!

Impressie herstructureringswijk Stekkenberg West tijdens de ALV van het Gelders Genootschap in 2015
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