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Ruimtelijke Kwaliteit  



Opzet presentatie

1. Opgave, koers en proces

2. Beleidskaart en thema’s

3. Agenda: welstand, atlas, openbare ruimte ea

4. Vervolg en betrokkenheid raad



Een stukje theorie



Jarenlange consequente inzet heeft zijn vruchten afgeworpen



regelen en te beslissen

paternalisme
het paternalisme zelfst.naamw. 

Uitspraak: [patərna'lɪsmə] 

neiging om alles van 
bovenaf - als een 

autoritaire vader - te 
regelen en te beslissen

Ruimtelijke kwaliteit van ons allemaal

Overheid: faciliteren, ruimte geven

Visie, debat, cocreatie

Rol bij conflicterende belangen

Minder geld, minder mensen

Maar inzet en rol overheid veranderen



Nieuwe opgaven die extra aandacht vragen

� Stad & ommeland, groei & krimp

� Van ‘stad maken’ naar ‘stad zijn’

� Kwaliteit in de wijk 

� Kwaliteit bij bereikbaarheidsopgaven

� Verduurzaming

� Oog voor tijdelijke kwaliteit



Doel Nota Ruimtelijke Kwaliteit

We willen de komende jaren een aantrekkelijke, concurrerende 

stad blijven waar het goed wonen, werken en recreëren is en die 

uitnodigt tot nieuwe economische activiteit. 



Koers

� Draagvlak vergroten: ruimtelijke kwaliteit van ons allemaal

� Kwaliteitsopgave in de bestaande stad 

� Verbouw ipv nieuwbouw

� Kwaliteit in de wijk 

� Tijdelijkheid

� Bereikbaarheidsopgaven

� Van regisseur naar adviseur

� Accentverschuiving: meer aandacht voor openbare ruimte

� Erfgoed: koesteren met oog op de toekomst

� Ruimte houden voor innovatie <-> imago



  Structuurvisie   

     

Programma’s   Ruimtelijke Kwaliteit  Ontwikkelingen 

     

     

Uitwerking thema’s 

-Welstand 

-Openbare Ruimte 

-Reclame 

-Standplaatsen 

-Erfgoed 

-….. 

   Indeling in gebieden 

-Binnenstad 

-Andere dynamo’s 

-Ontwikkelgebieden 

-Overige stadswijken 

-Landelijk gebied 

-…. 

     

Vastgelegd in: 

Beleidsnota’s 

Verordeningen 

   Vastgelegd in: 

Bestemmingsplannen 

Beeldkwaliteitsplannen 

 

Beleid beter op elkaar afstemmen 



Proces Nota ruimtelijke kwaliteit 

� Begin 2013 Doorstart 

� Voorjaar 2013 Verkennende discussie met raadscie R&W

� Najaar 2013 Brief en excursie Deventer/Enschede

� Februari 2014 Vaststelling gemeenteraad

� Vanaf nu Uitwerking deelbeleid



2. Beleidskaart en thema’s

� Selectiviteit én anders werken: Loslaten en cocreatie waar het kan, 

Stimulerend, proactief waar het moet 

� Sturingsniveau ‘maatwerk’ en ‘aandacht’:

� Eigen woon/werkomgeving

� Gebied van stedelijk belang - zonder veel dynamiek en conflicterende belangen

� Sturingsniveaus ‘prioriteit’ en ‘kans’:

� Gebied van stedelijk belang - met veel dynamiek én conflicterende belangen

� Met bijzondere kwaliteiten 

� Met ruimtelijke opgaven



Raadsleden over (dis)kwaliteiten 
(quickscan excursie oktober 2013)

+ Ommeland/buitengebied 
+ Stedelijk groen & water
+ Erfgoed 
- Stadsrand (Westflank, Meerdorpen) 
- ‘Jonge’ woonmilieus
- Gebouwen/entrees/schakels





Thema’s:

� Stad-ommeland (groen/waterstructuur, verbinding stad-buiten ) 

� Verduurzaming (versoepelen regels, aandacht imago, innovatie)

� Herbestemming (versoepelen regels, versnelling procedures) 

� Fiets (herwaardering, verdere verbetering,  imagebuilder)

� Ondernemende stad (meer vrijheid, samen op werken aan kwaliteit)

� Gezonde stad (stimuleren en ruimte bieden, relatie andere thema’s)



3. AGENDA  deelbeleid & programma

� Welstand

� Reclame

� Openbare ruimte

� Atlas ruimtelijke kwaliteit

� Manifestaties

� Innovatie & onderzoek

� PR en marketing



Welstand (… een stukje achtergrond)

Welstand, waar gaat dat over? 

� Uiterlijk en plaatsing van ‘bouwwerken’

� Kwaliteit ontwerp op zichzelf

� Positie ontwerp in haar omgeving

Naast welstand wordt bouwaanvraag ook getoetst op Bestemmingsplan-

Bouwbesluit-Bouwverordening-Monumenten

� Bewaken minimumkwaliteit ‘redelijke eisen van welstand’ (‘zesje’)

� Perspectief aanvrager én buurman

� Beeldkwaliteitplannen leggen voor gebieden (nieuwbouw) regels vast

� Toets via onafhankelijke welstandscommissie – mag sinds 2013 ook 

ambtelijk (‘KAN regeling’)



Welstand – herziening nota 2008, doel:

Raadsbrief Welstand 14/3/2014:

� Open proces – met gebruiker, deskundige, inspirator

� Transparanter, overzichtelijker, informatiever 

� Borging van belangen van aanvrager én omgeving

� Onderzoek andere organisatie welstand

� Kostenbesparing

Nota Ruimtelijke Kwaliteit:

� Zoeken naar versoepeling

� Digitaal makkelijk raad te plegen  -> ‘ATLAS’ ruimtelijke kwaliteit’ 

� Aandacht bouwwerken duurzame energie/verduurzaming



Naar een overzichtelijke , bondige, leesbare nota 



Naar een overzichtelijke , 

bondige, leesbare nota 



Goed voeren discussie verruiming en welstandsvrij





Welstand & Raad

� Mei 2014: Opinierende sessie, 
-> Koers welstandsnota & -organisatie

� Augustus 2014: Vaststelling welstandsnota

Parallel vaststellen onderdelen:

� Beeldkwaliteitplan Oostwand (najaar 2014)

� Welstandsparagraaf binnenstad (najaar 2014)

� Reclamenota (zie volgende sheet)



Reclame

• Doel: eenvoudiger en toegankelijker maken

• Duidelijkheid vooraf voor de aanvrager en de buurman

• Discussie: verruimen of bestaande praktijk beter handhaven?

Verruimen: zo ja, waar dan en hoe?

Gemeenteraad: 

Reclamebeleid komt t.z.t. terug in de raad, afhankelijk van nieuw 

collegeprogramma



Handboek openbare ruimte

• Bevat richtlijnen en aanbevelingen inrichting openbare ruimte

• 80% versie gereed

Afronden:

• Ambitie afstemmen op nota RK

• Afstemmen op welstand

• Afstemming beheer

• Opname in ATLAS Ruimtelijke kwaliteit

• Formeel vast laten stellen

Gemeenteraad: 

Vaststellen (najaar 2014)



Erfgoed

- Cultuurhistorische waarden kaart (CWK) in ATLAS

- Monumenten light binnenstad

- Erfgoednota: rol, activiteiten (wat wel, wat niet meer?)

Gemeente raad:

Vaststellen monumenten light (najaar 2014)  

Vaststellen erfgoednota (pm)



Atlas ruimtelijke kwaliteit

� Nieuwe manier van werken: informatie vooraf

� Lagen digitaal en via internet:
� Cultuurhistorische waarden (CWK)

� Welstand

� Handboek Openbare ruimte 

� Standplaatsen

� Gronden en gebouwen zonder gebruik

� ….

� Aansluiten op bestemmingsplannen





Manifestaties, innovatie, (kennis)netwerken

- Manifestaties o.a. IABR, Let’s Gro

- Prijsvragen: o.a. Europan, ook irt nieuwe opgaven

- Onderzoek: Platform GRAS, landelijke netwerken én Urban GRO 

Lab, verbreding

- PR: kwaliteit, creativiteit & innovativiteit als ‘export’ product



4. Resumé – betrokkenheid raad 

- Nota Ruimtelijke kwaliteit is vertrekpunt voor deelbeleid

- Voorjaar 2014: Raad: opinierend gesprek herziening 

welstand, projectvoorstel Atlas Ruimtelijke kwaliteit

- Voorjaar 2014: Stad: publiek moment nota RK, start 

publiek proces herziening welstand 

- Najaar 2014: welstand en handboek openbare ruimte

- Aanpassing reclamebeleid, erfgoednota PM


