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N.E. Joosten, voorzitter

Voorwoord
” We twisten niet meer over smaak, maar adviseren
voor ruimtelijke kwaliteit”
Renkum is te mooi om te verkwanselen. De ruimtelijke
kwaliteit, de kenmerkende bebouwing: iedereen zal
van mening zijn dat die kwaliteit het verdient om
behouden en versterkt te worden.
Geen geneuzel over een voor niemand zichtbare
dakkapel aan de achterzijde van een woning, maar
serieus werken aan het bevorderen en vasthouden van
die oh zo kenmerkende ruimtelijke kwaliteit.
Naar mijn bescheiden mening is de welstandcommissie
er het afgelopen jaar in geslaagd daar een
belangrijke bijdrage aan te leveren. Soms door in
een vroegtijdig stadium signalen af te geven die bij
de uiteindelijke beoordeling van plannen relevant
zijn. De welstandnota, de door de gemeenteraad
meegegeven kaders, helpen steeds vaker om willekeur
te vermijden. Want ook het bestuur heeft haar wens
tot behoud van de ruimtelijke kwaliteit in zo eenduidig
mogelijke kaders vastgelegd. Nu ik een vol jaar als
onafhankelijk voorzitter van uw welstandcommissie
heb meegedraaid, constateer ik dat er steeds vaker
waardering is voor het advies van welstand. Want ook
de eigenaar van een pand wil graag kwaliteit.
En hoewel over smaak altijd zal worden getwist zijn
we het steeds vaker over één ding eens; welstand op
hoofdlijnen bevordert daadwerkelijk de ruimtelijke
kwaliteit. En daar doen we het voor.
We twisten niet meer over smaak, maar adviseren voor
ruimtelijke kwaliteit. Ik heb geen vergadering hoeven
afsluiten met de constatering dat daarover wordt
getwist. En daarmee is welstand naar mijn mening op
de goede weg.
N.E. Joosten, onafhankelijk voorzitter
welstandscommissie gemeente Renkum
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‘‘ Thema’s bieden inzicht in de breedte van het
advieswerk.’’
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Watertoren Doorwerth

1 Inleiding
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Renkum
geeft graag inzicht in haar werkzaamheden in het
afgelopen jaar. Het jaarverslag is enerzijds een
verplichting op grond van de Woningwet, maar
het is voor de commissie ook vanzelfsprekend om
aan het college van B&W, de gemeenteraad en
geïnteresseerden verantwoording af te leggen over
haar advisering. Dat past bij een transparant en
openbaar welstandstoezicht en dat draagt ook bij aan
een breed draagvlak onder het bestuur en burgers van
de gemeente.
Met het jaarverslag wil de commissie tevens
gemeentebestuurders – en andere geïnteresseerde
inwoners – uitnodigen om mee te denken over de
ruimtelijke kwaliteit in de gemeente en hoe die kan
worden bereikt en gewaarborgd.
Het jaarverslag geeft een beeld van de werkwijze van
de commissie, de hoeveelheid adviesaanvragen en het
aantal positieve en negatieve adviezen.
Daarnaast wordt met behulp van meerdere thema’s
inzicht geboden in de breedte van het advieswerk.
Voor het verkrijgen van een zo compleet mogelijk
beeld van het advieswerk, is er wederom voor gekozen
om per thema één of meer projecten in beeld te
brengen. Bovendien wordt aangegeven hoe de
welstandscommissie met deze plannen is omgegaan
en hoe zij het beleid heeft toegepast.
Het betreft de navolgende thema’s:
-stedenbouwkundige projecten
-woningbouw
-bijzondere projecten
-bedrijfsgebouwen en kantoren
-monumenten

In dit jaarverslag wordt ingegaan op de nieuwe
samenstelling van de commissie (hoofdstuk 2). Twee
leden hebben hun persoonlijke ervaringen aan het
papier toevertrouwd.
Verder zal aandacht worden besteed aan het fenomeen
‘verrommeling’, iets wat ook landelijk momenteel
de nodige aandacht heeft, zie bijvoorbeeld het
programma ‘Mooi Nederland’ van minster Cramer.
Het begrip ‘verrommeling’ wordt landelijk vooral
gebruikt voor verouderde bedrijventerreinen en
aantasting van de kwaliteit van het buitengebied. Maar
verrommeling kan zich natuurlijk ook op kleinere schaal
en in woonwijken voordoen. Het heeft in elk geval een
negatief effect op de beleving door burgers van hun
omgevingskwaliteit. Uiteindelijk heeft dit ook een
financieel-economisch effect.
De commissie is gericht op het scheppen van
ruimtelijke kwaliteit en daarmee het voorkomen van
verrommeling. Dat neemt niet weg dat dergelijke
situaties toch kunnen ontstaan, dat is vaak een
sluipend proces van vele jaren, waar niet meteen
aanleiding is om tegen op te treden. In hoofdstuk 4
wordt hier concreet op ingegaan.
Voor wat betreft de aanbevelingen in het
jaarverslag 2007, is met het toevoegen van een
extra landschapsdeskundige in de commissie
tegemoet gekomen aan de wens om de commissie
te verbreden (zie ook hoofdstuk 2) gezien de vele
stedenbouwkundige en landschappelijke vraagstukken
in deze gemeente. De aanbeveling om tijdig en
regelmatig overleg te voeren tussen de commissie en
de afdeling Ruimtelijke Ordening blijft een doorlopend
aandachtspunt. Met vroegtijdig integraal overleg
wordt tijd gewonnen en bovendien wordt voorkomen
dat reeds uitgewerkte plannen alsnog door de
welstandscommissie worden bekritiseerd.
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‘‘Met vroegtijdig integraal overleg wordt tijd gewonnen.’’
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Masterplan Dalzone

Eerste woon- en kantoorbebouwing

Beeldblok 1: stedenbouwkundige projecten
Het stedenbouwkundig plan ‘de Dalzone’ in Oosterbeek is aan de
zuidzijde achter de bebouwing aan de Utrechtseweg gesitueerd.
Inmiddels zijn de eerste gebouwen gerealiseerd terwijl tegelijkertijd de
laatste hand aan de ontwerpen voor een serie nieuwe woningen wordt
gelegd.

Woningbouw in de Dalzone met ‘klassieke’ architectuur, inspelend op de bestaande schaal van de bebouwing

Grenzend aan de Dalzone wordt een plan ontwikkeld voor de huisvesting
van de Hema. Het plan is diverse keren in de commissie besproken.
|Dit betrof onder andere de wijze waarop de uitbreiding zich verhoudt
tot het monumentale pand aan de Utrechtseweg en hoe deze zich voegt
in de schaal van de bebouwing aldaar. Tevens was de grotere massa aan
de kant van de Dalzone een punt van discussie. De commissie gaf aan dat
een grotere uitbreiding aan de kant van de Dalzone op zich denkbaar is
en in lijn is met de reeds ingezette ontwikkelingen aan de Utrechtseweg
en de stedenbouwkundige ontwikkelingen in de Dalzone. De eerste
schets bleek echter strijdig met het (relatief nieuwe) bestemmingsplan.
In een later ontwerp is het aantal bovenwoningen gereduceerd tot één,
in de bestaande villa.
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Uitbreiding villa ten behoeve van winkelpand (Hema) en bovenwoning.

Achterzijde Hema (plan 1)

(plan 2)

De commissie vroeg in dit verband extra aandacht voor de beeldkwaliteit
van de achterzijde van de Utrechtseweg. Deze achterkanten zullen het
gezicht naar de Dalzone vormen. Bestaande en nieuwe bebouwing
vertonen een groot kwaliteitsverschil. Geadviseerd werd om in het
beeldkwaliteitsplan voor de Dalzone ook uitgangspunten voor de
achterzijde van de Utrechtseweg op te nemen. Daar was het echter al te
laat voor.

Bestaande
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en nieuwe bebouwing aan de achterzijde van Utrechtseweg

Model A ‘‘Oosterbeek Hoog’’

Model B

In Oosterbeek werd in 2008 het stedenbouwkundige plan “Oosterbeek
Hoog” verder ontwikkeld.
De eerste twee fasen zijn inmiddels bij welstand gepasseerd en deels
ook al gerealiseerd. De laatste fase betreft appartementen in het
deelgebied aan en vlak achter de Utrechtseweg. Deze ontwerpopgave
is gecompliceerd, gezien de grote woningdichtheid (inclusief het
parkeren), de kwaliteiten van de omringende bebouwing en de ambities
die omschreven staan in het gemeentelijk welstandsbeleid (hoog
welstandsniveau). In 2008 is een tweetal varianten tegelijkertijd en
met betrokkenen besproken. De commissie sprak haar voorkeur uit
voor model A. Dit model sloot (in principe) het beste aan op de schaal
van de bebouwing langs de Utrechtseweg. Geadviseerde werd o.a. om
de onderlinge afstand tussen de bebouwing aan de Utrechtseweg zo
groot mogelijk te houden en tevens het gewaardeerde groene karakter
te versterken. Ook werd gevraagd die “villa’s” in verschijningsvorm
enerzijds af te leiden van de reeds ontwikkelde nieuwbouw en anderzijds
deze een extra hoogwaardige uitwerking te geven gezien hun bijzondere
ligging langs de Utrechtseweg. Wordt vervolgd in 2009!

Straatbeeld Utrechtseweg Model A

Straatbeeld Utrechtseweg Model B
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Model B in ‘vogelvlucht’

Een initiatief in Heelsum betreft de sloop van bebouwing op de hoek van
de Kerkweg en de Utrechtseweg voor het realiseren van twee gebouwen
met winkelruimte en appartementen.
Tijdens de bespreking vanhet eerste schetsontwerp met de architect
en de gemeentelijke projectleider gaf de commissie aan dat er nog een
kwaliteitsslag gewenst was. Geadviseerd werd o.a. om geen horizontale,
maar juist verticale geleding in deze situatie toe te passen, gezien het
dorpse, kleinschalige karakter van de bebouwing in de directe omgeving
en gezien de criteria in de welstandsnota.

Eerste schets voor de hoek van de Utrechtseweg en de Kerkweg in Heelsum

De tweede schets is ook besproken. Daarbij is o.a. gevraagd om in de
nadere uitwerkingen de bouwmassa meer op de hoek van de straten te
laten reageren en aan de Kerkweg beide gebouwen nadrukkelijker van
elkaar te laten verschillen, gezien de verschillen in sfeer tussen beide
straten.

Tweede schets
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‘‘.... gezien het dorpse, kleinschalige karakter van de
bebouwing in de directe omgeving.’’

Tweede schets: gevels aan de Kerkweg in Heelsum
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Eerste schetsmaquette Dorpsstraat te Renkum

Een voorstel in Renkum betreft de nieuwbouw van een winkel
met appartementen aan de Dorpsstraat, pal naast het voormalige
postkantoor.
Een verkennende studie werd door de commissie van opmerkingen
voorzien. Gevraagd werd de bijzondere kenmerken van de gebouwde
omgeving meer te betrekken in de vorm van de bouwmassa (een
kapvorm is gewenst) en in de gevelindeling. Het pand kent twee
gezichten. Het is zowel naar de Dorpsstraat als naar de Achterdorpsstraat
gericht. Bovendien is de afstand tot het oude postkantoor en de
invloedssfeer ervan van groot belang in het ontwerp.
Wordt vervolgd in 2009!
Tenslotte een projectmatig woningbouwplan op een terrein aan de
Hogenkampseweg in Renkum en winnaar van een besloten prijsvraag.
Bij de besprekingen werd bijzondere aandacht geschonken aan de
stedenbouwkundige opzet, de inrichting van de openbare ruimte en de
materialisering en detaillering van de diverse typen woningen.

Diverse vrijstaande en geschakelde woningen aan de Hogenkampseweg in Renkum
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De Hogenkampseweg in Renkum
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Anton Vermeulen, Harry de Noord, Niels Joosten, Stef de Wit en Cees-Jan de Rooi

2 De commissie
2.1 Nieuwe samenstelling en werkwijze
De gemeenteraad heeft met ingang van 1 oktober een
nieuw samengestelde commissie benoemd waarin ook
een landschapsdeskundige zitting heeft.
Met deze uitbreiding is de commissie in de komende
jaren voldoende toegerust om de meer complexe
aanvragen in een vroeg stadium van advies te kunnen
voorzien.
Met ingang van 1 oktober is de samenstelling van de
Welstandscommissie als volgt:
- N.E. Joosten, voorzitter, burgemeester van Brummen,
- A.G. Vermeulen, architect
- H.E. de Noord, architect
- C.J. de Rooi, landschapsarchitect
- S.C. de Wit, rayonarchitect
De commissie vergaderde het afgelopen jaar om de 14
dagen in het gemeentehuis van Renkum te Oosterbeek.
Ter voorbereiding van de commissievergaderingen
en handelend namens de commissie, heeft de
rayonarchitect wekelijks de gemeente bezocht.
Bij dergelijke bezoeken werd met architecten en
opdrachtgevers gesproken over de ingediende plannen.
Een groot deel van de plannen kon - soms na overleg en
gezamenlijke afspraken over planaanpassing – onder
mandaat van de commissie van een positief advies
worden voorzien.
Een aantal (grotere) plannen werd geagendeerd
voor behandeling in de voltallige commissie.
Hiervoor werden de opdrachtgever en de ontwerper
uitgenodigd. De rayonarchitect zorgde na behandeling
door de commissie in de regel binnen veertien dagen
voor het schriftelijke advies.
2.2 Ervaringen nieuwe commissie
“Er ontstaat een integraal advies waar alle disciplines
aan bod komen.”
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Met de komst van een multi-disciplinair samengestelde
commissie kan deze structureel op een hoger
schaalniveau opereren. Ruimtelijke vraagstukken zoals
nieuwe ontwikkelingen of grotere stedenbouwkundige
ingrepen worden vanuit meerdere disciplines tegelijk
benaderd, waardoor de adviezen een bredere basis
krijgen. Ook vernieuwingen of ingrepen in het
buitengebied kunnen zorgvuldig en met oog voor het
landschap worden behandeld.
In de gemeente Renkum is meestal bij de betrokken
disciplines het besef aanwezig dat onder andere
bij de hierboven omschreven plannen, vooral in het
voortraject de basis voor ruimtelijke kwaliteit wordt
gelegd. Overleg in een vroeg stadium voorkomt dat
de commissie in het laatste deel van het proces moet
concluderen dat deze plannen onvoldoende kwaliteit
hebben. Enerzijds vertraagt hierdoor het proces en
anderzijds is het dan bijna onmogelijk om de kwaliteit
in dat stadium nog te verbeteren.
De advisering over monumentenplannen vindt
plaats in overleg tussen de rayonarchitect en de
heer Den Burger, lid van de monumentencommissie.
Dit leidt tot twee adviezen. Eén ten behoeve van
de wijzigingsvergunning voor monumenten en
één ten behoeve van de welstandsaspecten in de
bouwvergunning. Bij ingrijpende plannen vindt overleg
plaats tussen beide voltallige commissies.

”Sinds medio 2006 is de welstandscommissie van de
gemeente Renkum in nieuwe samenstelling van start
gegaan. Al weer twee jaar hebben wij als externe
deskundigen zitting in deze commissie. De gemeente
Renkum is een prachtige en bijzondere gemeente,
misschien wel de mooiste gemeente van het land.
Vijf dorpen, allemaal met een eigen karakter, maar altijd
in het groen en in een geaccidenteerde setting. Met name
het prachtige landschap en de wisselwerking tussen
bebouwing en natuur maakt het werken aan welstand
zeer interessant. De versterking van de commissie in
2008 door de komst van een landschapsarchitect geeft
het belang hiervan aan. Daarnaast is onze gemeente
redelijk welvarend. De opdrachtgevers en ontwerpers
hebben vaak een hoog ambitieniveau en ook dat maakt
het werk aantrekkelijk. Vele interessante initiatieven zijn
inmiddels gepasseerd.
Er bestaat echter nog niet altijd eenduidigheid
met betrekking tot de diverse regelgevingen op het
terrein van welstand. Als handicap ervaren wij het
soms ontbreken van duidelijke kaders ten behoeve
van de beeldkwaliteit. Bij nieuwe ontwikkelingen
sluiten bestemmingsplannen dan niet goed aan op
de gemeentelijke welstandsnota. Bij grote, bijzondere
projecten, waar veel met inspraak of met workshops
wordt gewerkt, ontstaan vaak nog weer extra
randvoorwaarden die een rol spelen. Hier is soms meer
duidelijkheid gewenst over de spelregels, om fricties
met het gemeentelijke welstandsbeleid te voorkomen.
Toch zien wij deze beperkingen ook als een kans en een
voordeel. Onze commissie beoordeelt de plannen, op
basis van het welstandsbeleid, op zo veel mogelijke
aspecten. Zo ontstaat een integraal advies waar alle
disciplines aan bod komen.
We merken dat de commissie en de ambtenaren elkaar
beter leren vinden en dat de weg naar de commissie
makkelijker gevonden wordt. Ondanks de vele personele
wisselingen binnen de gemeente ontstaat er een cultuur
van meer openheid en overleg.

De overlap met de monumentencommissie geeft een
extra dimensie aan ons werk.
Aandacht wordt gevraagd voor de rol van het bouwloket.
Vaak is dit de plaats waar de initiatiefnemer zich voor
het eerst met een bouwvoornemen meldt.
De eerste voorlichting over het bouwproces, en de rol van
“welstand” daar in, is van essentieel belang en kan zo
vele vragen in de toekomst voorkomen. Terugkijkend op
de invloed van onze werkzaamheden bij een rondgang
door Renkum toont aan dat onze bijdrage aan de
ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit goed merkbaar is.
Vele plannen zijn inmiddels in de uitvoeringsfase of reeds
opgeleverd en in gebruik genomen. De productie is de
laatste jaren van economische voorspoed groot geweest
en de resultaten mogen er zijn!
Ons werk is echter voor de buitenstaander moeilijk
meetbaar. Pas als de welstandscommissie er niet meer
zou zijn, zou haar corrigerende en stimulerende werking
duidelijk worden. Zover komt het hopelijk niet!”
Anton Vermeulen en Harry de Noord,
architecten en leden van de welstandscommissie

15

Gerealiseerde villa’s in Oosterbeek (Kneppelhoutweg en de Marienbergweg)

Beeldblok 2: Woningbouw
Hierboven enkele voorbeelden van reeds gerealiseerde en eerder
besproken woningen in Oosterbeek (zie jaarverslag 2007). Zij tonen aan
hoe groot de diversiteit kan zijn bij verschillende omstandigheden en
randvoorwaarden.
Het eerste voorbeeld bestaat uit een bestaande woning met uitbreiding
aan de Kneppelhoutweg. De uitbreiding sluit vlekkeloos aan bij de
bestaande bouw waardoor bestaande woning en uitbreiding één geheel
vormen op de ruime kavel.
Het rechter voorbeeld is een nieuwe woning aan de Mariënbergweg.
De woning is gesitueerd tussen bestaande woningen en voegt zich qua
schaal en materialisering goed bij de bebouwing in de straat.
Hierboven een voorbeeld aan de Zonneheuvelweg in Oosterbeek van een
ander nieuwbouwplan dat in 2008 behandeld is.
Bij de gesprekken met de opdrachtgever en de architect is o.a. aandacht
besteed aan de inpassing in de omgeving: een helling in het landschap,
de totaalcompositie, de detaillering etc.

Gerealiseerde villa’s in Oosterbeek (Kneppelhoutweg en de Marienbergweg)

Hierboven een voorbeeld aan de Zonneheuvelweg in Oosterbeek van een
ander nieuwbouwplan dat in 2008 behandeld is.
Bij de gesprekken met de opdrachtgever en de architect is o.a. aandacht
besteed aan de inpassing in de omgeving: een helling in het landschap,
de totaalcompositie, de detaillering etc.
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Woonhuis met kantoorruimte, Utrechtseweg 366 Doorwerth. Tweede schets.

Voor het ontwerp voor een villa aan de Kasteelweg hoek Utrechtseweg
in Doorwerth heeft de commissie o.a. geadviseerd de gevel aan de
Utrechtseweg meer uitstraling te geven en de massa optisch te
verkleinen door geledingen aan te brengen.
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3 Aantal adviesaanvragen
In 2008 zijn in totaal 346 eerste adviesaanvragen
behandeld. Het grootste gedeelte daarvan is onder
mandaat van de commissie door de rayonarchitect
behandeld. De overige plannen 55 (23 definitieve
aanvragen en 32 vooroverleg) zijn voor advies aan de
commissie voorgelegd.
Verder werden er daarnaast nog acht handhavingen/
legalisaties behandeld. Uit het totaal aantal plannen
bestonden er verder zeven uit reclameaanvragen.
Dit betrof met name de reclame op gevoelige
plekken, zoals centrumlocaties. Niet meegeteld zijn
de plannen voor een “lichte bouwvergunning” die
ambtelijk zijn afgedaan met een positief advies.

Bij twijfel, of wanneer de plannen niet voldeden
aan “sneltoetscriteria”, werden de plannen aan de
rayonarchitect voorgelegd.
Zowel bij de rayonarchitect als bij de
commissievergaderingen, was sprake van zgn.
vooroverleg over plannen: een eerste verkenning
van het ontwerp, alvorens het bouwplan formeel
wordt aangevraagd. Aanvragers hebben profijt bij het
houden van vooroverleg, omdat dan in het formele
traject sneller een positief advies kan worden gegeven.
Inmiddels wordt hier veel gebruik van gemaakt
en is vooroverleg niet meer weg te denken uit het
adviesproces.

Tabel 1 plannen onder mandaat behandeld
				
totaal		
strijdig		

niet strijdig

bouwaanvragen		
Vooroverleg		

249
7

277		
14		

28		
7		

Tabel 2 plannen door commissie behandeld
				
totaal		
aanhouden
strijdig		
bouwaanvragen				
1e keer 		
23		
2		
13		
2e keer			
9				
2		
3e keer			
2		
1		
1		
4e keer			
1						
vooroverleg		
32		
19		
9		
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niet strijdig
8
7
1
4

De Brede School op steenworpafstand van het gemeentehuis te Oosterbeek

Beeldblok 3: Bijzondere projecten
Voor het college van B&W, de gemeenteraad en de inwoners van Renkum
een inmiddels bekend beeld. Het betreft de nieuwbouw van de brede
school in Oosterbeek, pal tegenover de ingang van het gemeentehuis.
Het gebouw vormt door zijn horizontaliteit een mooi contrast met de
bomen die juist sterk verticaal gericht zijn.
Een ander bijzonder project dat in de commissie uitvoerig werd
besproken is de verbouwing, uitbreiding en functiewijziging van de
Goede Herderkerk aan de Utrechtseweg in Oosterbeek. In het gebouw,
dat is afgestoten tengevolge van het samengaan van twee protestantse
kerkstromingen, zal een uitvaartcentrum worden opgenomen met
bovenin een (dienst)woning. Bijzondere eisen werden gesteld aan het
karakter en de uiterlijke vormgeving van het gebouw. Het hoofdgebouw
zal daarbij zo min mogelijk worden aangetast. De uitbreiding is verder
een vergroting van de reeds bestaande aanbouw waarbij het karakter
van de aanbouw zo goed als mogelijk is gerespecteerd. Omdat het
gebouw geen monument is, bestond er helaas geen mogelijkheid om
doorslaggevende invloed uit te oefenen op de invulling van de grote
kerkzaal.

De verbouwing en uitbreiding van de kerk aan de Utrechtseweg in Oosterbeek.
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Bestaande villa aan de Utrechtseweg in Oosterbeek

Een bijzonder project is het plan voor de vervangende huisvesting voor
het Orthopedagogisch Centrum Jan Pieter Heije te Oosterbeek, alsmede
de herinrichting van het totale terrein. Voor het totale terrein werd een
masterplan ontwikkeld waarin niet alleen aandacht is voor de positie van
de bebouwing, maar ook voor de totale terreininrichting, inclusief het
vele groen. Voor het stuk natuur werd een landschapsarchitect betrokken
voor het ontwerp ervan. Naar aanleiding van de diverse besprekingen
ontstond o.a. het idee de later gerealiseerde aanbouw tegen de
bestaande monumentale villa te slopen, zodat meer recht wordt gedaan
aan het oorspronkelijke ontwerp.

Artist Impression: nieuwe gebouwen rondom een centraal gelegen, groen plein

Artist Impression nieuwe groepshuisvesting
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Masterplan Jan Pieter Heije

Inbreidingslocatie Bergerhof op de website van de gemeente

4 Gemeentelijk beleid
4.1 Ervaringen met de welstandsnota
De gemeente Renkum heeft een welstandsnota
vastgesteld, waarin criteria zijn opgenomen, die voor
de commissie het uitgangspunt voor de advisering
vormen.
Per deelgebied heeft de gemeente vastgelegd welke de
bestaande karakteristieken en kwaliteiten zijn. Hieraan
zijn welstandsniveaus gekoppeld, die iets zeggen over
de ambities van de gemeente en de zwaarte van de
toets, variërend van soepel tot zwaar.
Vervolgens zijn per gebied en categorie bouwwerken
welstandscriteria geformuleerd. Dit varieert van zeer
gedetailleerde loketcriteria (bijv. kleur / materiaal) tot
relatief / ruim geformuleerde gebiedscriteria.
De commissie heeft inmiddels enkele jaren ervaring
met het werken met de nota. Over het algemeen biedt
de nota voldoende houvast voor ontwerpers en voor de
commissie om plannen te ontwerpen en te toetsen.
4.2 Ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente
In Renkum wordt zorgvuldig omgegaan met zowel
bestaande als nieuw te ontwikkelen gebieden. Bij
nieuwe ontwikkelingen, waar de welstandsnota niet
(meer) van toepassing is, wordt echter nog niet altijd
met een beeldkwaliteitplan gewerkt. Dit was wel het
geval bij het stedenbouwkundig plan “De Bergerhof” in
Renkum (zie jaarverslag 2007). Door dat tijdig voor te
leggen aan de commissie waren er gelukkig ook in 2008
mogelijkheden om deze gebouwen goed te integreren
in de openbare ruimte.
De verbreding van de commissie biedt de gemeente
mogelijkheden om gebruik te maken van een breed
opgesteld, onafhankelijk advies. Men heeft immers
nu “de kennis in huis”. Nadat advies is uitgebracht kan
bij de besluitvorming alsnog een politieke afweging
worden gemaakt tussen het gemeenschappelijk belang
van een zorgvuldig vormgegeven omgeving of andere
(bijvoorbeeld economische) belangen.
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Artist impression

Gerealiseerde kantoorvilla Stationsweg 44 Oosterbeek

Beeldblok 4: Bedrijfsgebouwen en kantoren
Kenmerkend voor Renkum zijn de gebieden met functievermenging van
wonen en werken.
Veel kantoren en bedrijven zijn of worden tussen de woonbebouwing
opgenomen. Een voorbeeld daarvan is de inmiddels gerealiseerde
kantoorvilla aan de Stationsweg in Oosterbeek. Gekozen is voor een
traditionele bouwstijl. Om te zorgen dat het gebouw een niet te
grote “korrel” zou krijgen naast de veel kleinschaliger aangrenzende
woonbebouwing, is het gebouw op advies van de commissie opgedeeld
in twee kleinere bouwmassa’s. Verder werd geadviseerd het gebouw op
grotere afstand van de weg te situeren zodat het pand minder dominant
in het straatbeeld zou zijn en een meer geleidelijke overgang vormt naar
het naastgelegen, grootschaliger gebouw.
Een tweede voorbeeld is het kantoorgebouw in de Dalzone van
Oosterbeek dat hiervoor in thema 1 al werd vermeld. Ook hier staat het
gebouw te midden van woonbebouwing. Bovendien is op de bovenste
verdieping ook nog een woning opgenomen. Het gebouw markeert
vanuit het oudere centrum de entree naar de nieuwe (nog te bouwen)
woonwijk in het Zweiersdal.

Woon- en kantoorbebouwing in de Dalzone in Oosterbeek
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De situatie: het betreft een kavel tussen de Groeneweg, Schoolweg en de Don Boscoweg.

Voor een locatie aan de Groeneweg in Renkum is enige keren gesproken
over een initiatief voor sloop van schuren en nieuwbouw van twee
bedrijfsverzamelgebouwen.
De commissie was o.a. van mening dat, op basis van de gemeentelijke
criteria voor dit gebied, de buitenruimte kon worden verbeterd ten
aanzien van parkeren e.d. en de gevels van hoogwaardiger materialen
gemaakt konden worden. Tevens werd het platte dak ontraden.

Eerste schets: Oostgevels van de bedrijfsgebouwen

Zuidoostzijde

Noordoostzijde
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‘‘In tweede instantie is een meer “pandsgewijze”
hoofdopzet ontstaan.’’

Eveneens aan de Groeneweg (hoek Don Boscoweg) in Renkum
is onderstaand complex voor een gezondheidsvoorziening en
appartementen aan de commissie voorgelegd en gedetailleerd besproken
met betrokkenen. In eerste instantie was sprake van een begane grond
en, meer los daarvan ontworpen, appartementen op een verhoogd
pleintje. In tweede instantie zijn de begane grond en de verdieping meer
aan elkaar gekoppeld, zodat een meer “pandsgewijze” hoofdopzet is
ontstaan, die goed past in de omgeving.

Gevels aan de Groeneweg te Renkum
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4.3 Verrommeling
De welstandscommissie wil in dit jaarverslag
aandacht vragen voor het onderwerp ‘verrommeling’.
In de media wordt hier de laatste tijd veel aandacht
aan besteed. Dat wordt vooral in verband gebracht
met ongebreidelde groei van bedrijventerreinen
en aantasting van landschappelijke kwaliteiten.
Overheden komen met plannen om hier iets tegen
te doen. Minister Cramer met het programma Mooi
Nederland, de provincie Gelderland met het Actieplan
Ruimtelijke kwaliteit.

volumes als aanbouw aan een bestaande
(rijen-)woning en geeft dit een zekere mate van
‘verrommeling’. In onderstaand voorbeeld (niet in
Renkum) geeft de vergroting van de woning een
ingrijpende en niet gewenste aanpassing van het
bouwblok.

Ook op lokaal niveau groeit het besef om verrommeling
te voorkomen, of anders gezegd om de ruimtelijke
kwaliteit te bevorderen. We kennen allemaal wel
voorbeelden van situaties waar verpaupering op de loer
ligt, waar reclames en gebouwen schril afsteken tegen
de omgeving, of waar het landschap visueel geweld
wordt aangedaan door industriële loodsen. Kortom,
verrommeling kan zich voordoen op elk denkbaar
schaalniveau. Soms is het voor iedereen duidelijk
herkenbaar, maar soms zijn er ook situaties waar
verrommeling niet zo duidelijk is. Hieronder worden
enkele voorbeelden genoemd waarbij sprake is van
verrommeling of waarbij verrommeling juist wordt
voorkomen. We hopen dat het u zal prikkelen om nog
bewuster met de inrichting van de openbare ruimte in
Renkum om te gaan.
Iets wat af en toe voorkomt (en wat niet altijd
te voorkomen valt) is een onevenredig grote
vergroting van een rijenwoning. Het lastige is dat
het bestemmingsplan dergelijke vergrotingen op
sommige locaties toestaat. In het straatbeeld gaat
daarmee de samenhang van het bouwblok verloren.
De welstandscommissie heeft niet altijd voldoende
middelen om dergelijke ongewenste aanpassingen
te voorkomen, aangezien welstand zich binnen de
mogelijkheden van de bestemmingsplankaders
begeeft. Hierdoor ontstaan soms wat krampachtige

Voorbeeld bestaand zijgevelaanzicht , nieuw zijgevelaanzicht
en meer ingrijpend voorbeeld (niet in Renkum), waarbij de nok
aanzienlijk wordt verhoogd.
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‘‘ Welstandsnota voorkomt ‘verrommeling’.’’

Dergelijk situaties worden veroorzaakt door de
soms ruime bebouwingsmogelijkheden in het
bestemmingsplan.
Iets wat vaker voorkomt is de soms willekeurige
plaatsing van dakkapellen en/of dakopbouwen.
Deze zorgen voor een zekere mate van ‘verrommeling’
als ze niet op de juiste manier zijn geplaatst of
vormgegeven. Aangezien het hier dakkapellenen
dakopbouwen betreft die voor de welstandsnota zijn
geplaatst, is het lastig om deze ‘‘verrommeling’’ te
herstellen. Hoewel een dakkapel op dakopbouw op
het eerste oog slechts een klein element is, kan deze
desondanks toch de nodige verstoring geven in het
straatbeeld. Dankzij de huidige heldere criteria in de
welstandsnota wordt een dergelijke ‘verrommeling’ nu
in Renkum voorkomen!

Dakkapellen en dakopbouwen op willekeurige plekken in de gemeente
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Oude Kerk Oosterbeek

Beeldblok 5: Monumenten
Aangezien de gemeente Renkum verschillende monumenten
herbergt is het van belang deze in samenspraak met de gemeentelijke
monumentencommissie te beoordelen. Hiervoor schuift een afvaardiging
van de monumentencommissie regelmatig aan bij het mandaatoverleg
van de rayonarchitect.
Een voorbeeld van dit integraal overleg is de uitbreiding van de Oude Kerk
aan de Benedendorpsweg in Oosterbeek. De uitbreiding is nodig om het
gebouw functioneel te verbeteren, mede in verband met de veranderende
activiteiten die hier plaatsvinden. Het eerste voorstel werd bekritiseerd
vanwege de sterk afwijkende architectuur van de uitbreiding.
Tevens was het bij dit plan de bedoeling om de huidige aanbouw, de
consistorie, te slopen.
In samenspraak met de gemeentelijke momentencommissie,
de Rijksdienst voor monumenten, de opdrachtgever en de architect,
is uiteindelijk geadviseerd om de bestaande uitbreiding te handhaven
en een meer passende aanbouw ernaast te plaatsen. Door de nieuwe
aanbouw optisch voldoende los te houden van de bestaande kerk is
tevens de aantasting van het monument minimaal.

Plattegrond en gevel (rivierzijde) met uitbreiding
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Een tweede voorbeeld van uitbreiding van een Rijksmonument is de
Watertoren in Doorwerth. Naast het monument zal ten behoeve van
de nieuwe functie (woning) een extra volume worden opgenomen die
door middel van een transparant element zal worden verbonden met de
watertoren. Het besproken en hier weergegeven plan is daar een eerste
aanzet van. Met name de (glazen) entree en de terreininrichting (hellend)
vroegen daarbij nog om extra aandacht.

Eerste schetsontwerp (massaopbouw)
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De bestaande watertoren

‘‘.... het accent steeds meer op verbreding van
het advieswerk en in het voortraject van de
planontwikkelingen komt te liggen.’’

5 Conclusies en aanbevelingen
De commissie is van mening dat zij net als eerdere jaren
ook het afgelopen jaar plezierig en constructief met de
gemeente heeft kunnen samenwerken.
Dit uit zich niet alleen in de goede contacten met de
wethouder, maar ook in het collegiaal overleg met de
diverse plantoetsers en in de samenwerking met de
medewerkers van ruimtelijke ordening.
In verband met het veranderende werk van welstand
waarbij het accent steeds meer in de verbreding
van het werk alsook in het voortraject van de
planontwikkelingen komt te liggen, adviseren wij
de gemeente dan ook meer gebruik te maken van de
verbrede welstandcommissie die de gemeente kan
adviseren op diverse terreinen. Actuele onderwerpen
zijn daarbij het tegengaan of voorkomen van
verrommeling, inbreidingen, functieverandering van
agrarische bedrijven naar wonen, nieuwe landgoederen
of andere nieuwe ontwikkelingen. Integraal en tijdig
overleg bij deze ontwikkelingen is daarbij van groot
belang.
Tenslotte sluiten wij dit verslag af met de oproep aan
eenieder om de vergaderingen een keer bij te wonen.
Indien gewenst kan dit jaarverslag ook gepresenteerd
worden aan de gemeenteraad. Het welstandswerk is
één van de u ter beschikking staande middelen om de
gemeente Renkum mooi en aantrekkelijk te houden en
wij werken daar graag en met passie aan mee!
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De fraaie ligging van de groene gemeente Renkum!
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