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VERSLAG van de OPENBARE VERGADERING van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT NIJKERK  

Datum en 
tijdstip: 

15 december 2021, 14.00 uur 

Aanwezigen:  Dhr. J. van den Brink (voorzitter), mw. M. Diederiks 
(adviseur erfgoed gemeente Nijkerk), mw. N. van Doorn 
(stichting Historisch Hoeflake), dhr. J. Nobel (Stichting 
Stadsgezicht Nijkerk), dhr. G. van de Veen  (Stichting Oud 
Nijkerk) en dhr. M. van Bleek (adviseur erfgoed Gelders 
Genootschap) en dhr. L. Reijmer (adviseur welstand 
Gelders Genootschap).  
Gasten: dhr. W. Oosterwijk (wethouder, tot 15.00 uur) en 
mw. N. Aboyaakoub (wethouder, tot 15.00 uur)  

Afwezigen:  

Verslaglegging:  Dhr. C.W. van den Heuvel 

Kopie naar:  Commissieleden. Definitief verslag op de gemeentelijke 
website. 

1.  Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet een ieder 
welkom, in het bijzonder de wethouders Aboyaakoub en Oosterwijk.  
 

2.  Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3.  Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 
De voorzitter was nogal verrast om als CRK-zijnde te mogen adviseren 
over de consultatienotitie, zowel qua procedure als inhoud. Het resultaat 
was namelijk dat bij de commissiebehandeling verschillen werden 
uitvergroot, omdat er (onverwacht) veel discrepanties bleken tussen de 
CRK en het college. Een les die hieruit kan worden geleerd is dat er 
tevoren  wellicht vaker overleg hierover had moeten plaatsvinden, 
waardoor zaken beter op elkaar worden afgestemd.  

Wethouder Oosterwijk reflecteert hoe hij de raadsbehandeling heeft 
beleefd. Er hebben interviews plaatsgevonden en vervolgens heeft het 
college ermee geworsteld hoe dit, het rapport van het Gelders 
Genootschap incluis, kon worden verwoord in het advies. Wim Bomhof 
heeft daarop het initiatief genomen om het consultatieadvies te schrijven. 
De CRK heeft daarop geadviseerd en buiten zijn gezichtsveld om zijn er 
aannames gedaan die helemaal niet als zodanig hadden mogen worden 
geïnterpreteerd. Dat wordt betreurd. Vervolgens was spreker verrast door 
de brief die daarna volgde. Hierop wil hij niet te diep ingaan. Zaken 
hadden achteraf gezien beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Hij 
had al eerder de CRK bijeen moeten roepen na het verschijnen van het 
advies van de CRK in plaats dat men in een parallelspoor belandde 
tijdens de commissiebehandeling. De commissiebehandeling zelf stemde 
hem overigens best wel tevreden. Het was een zijns inziens 
genuanceerde discussie. De gemeenteraad nam zeker niet klakkeloos 



Commissie Ruimtelijke Kwaliteit - verslag openbare vergadering 15 december 2021            2/5 

het advies over van het college. Er is goed geluisterd naar het 
commentaar van de CRK. De enige bottlenecks zijn eigenlijk nog de 
zaken waarover de CRK op beleidsmatig gebied kan adviseren en welke 
niet. Over dit procesmatig kader wil hij in de toekomst in de route naar het 
toekomstige GAC het gesprek aangaan.      

De voorzitter vond dat de raadsleden een constructieve houding 
aannamen. Gaandeweg zal uitwijzen hoe de nieuwe GAC zal lopen. 
Lastig voor de CRK was overigens wel het functioneren van de 
omgevingstafel, een initiatief dat het trouwens verdient om te worden 
omarmd.  

Wethouder Oosterwijk beaamt dat de omgevingstafel als een nieuw 
vehikel vreemd kan overkomen. Ook het college heeft er nog geen 
ervaring mee. Dit kan soms – met diverse uiteenlopende partijen aan 
tafel - best een spanningsveld opleveren. De input van de CRK in het 
Kerkpleinplan wordt door hem gezien als een schoolvoorbeeld waarin de 
advisering bijzonder goed heeft uitgepakt. 

Wethouder Aboyaakoub sluit aan bij de woorden van wethouder 
Oosterwijk. Het contact met de CRK had wellicht wat ‘koninklijker’ mogen 
zijn. Dat is in een persoonlijk telefonisch gesprek met Jan van den Brink 
ook gemeld. Er is goede input geleverd door de CRK en zij heeft er 
vertrouwen in dat het proces straks beter loopt en de CRK er meer bij 
wordt betrokken. 

De heer Van Bleek gaat nader in op de waardevolle input van de 
omgevingstafel en het naderhand op te stellen advies van de CRK. Dat 
kwam in het schrijven van Wim Bomhof wellicht wat ambivalent over. De 
commissie adviseert uiteraard onafhankelijk richting het college.    

De voorzitter is blij dat bij zaken over het Nijkerks erfgoed Marlous 
Diederiks direct mag aanschuiven. Zaak is wel hoe het advies van de 
rijksdienst en andere planoverleggen straks worden betrokken bij de 
omgevingstafel. Wordt bij de beoordeling van zaken eerst gestart bij het 
mandaatoverleg of wordt gelijk het GAC erbij betrokken? Hoe verlopen 
die routes?  

De heer Reijmer wijst op het bestaan van andere disciplines bij de 
omgevingstafel dan alleen oordelen over de bebouwde en onbebouwde 
omgeving. Hoe is dit zodanig te construeren dat dit efficiënt wordt 
opgepakt? Helderheid is gewenst. 

Wethouder Oosterwijk wil aanzien of het gaat werken. Dat zal gepaard 
gaan met vallen en opstaan. En als het niet werkt, dan wordt het 
aangepast. Zijn er gemeenten die het ei van Columbus al hebben 
uitgevonden? 

De heer Van Bleek wil het, in navolging van andere gemeenten, 
opnemen in de structuur van de ruimtelijke processen. Hiertoe kan een 
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soort routekaart worden gemaakt. Op het moment dat een initiatief 
binnenkomt, moet duidelijk zijn welke stappen worden doorlopen. 
Wanneer dat helder is, hoeft er niet steeds worden verwezen naar allerlei 
soorten verordeningen wat weer tijd kost. Het aanpassen van een 
routekaart is gemakkelijker dan het aanpassen van een verordening.    

De voorzitter wil daarnaast nog een passage opnemen over de 
omgevingskwaliteit, een ruimere interpretatie van het erfgoed en het 
opstellen van een prioriteitenlijst dat per jaar wordt opgesteld om aan te 
geven wat men van elkaar mag verwachten.   

Wethouder Aboyaakoub betreurt het dat het in deze bestuursperiode niet 
is gelukt om een visie op erfgoed te formuleren. Dit was mede te wijten 
aan het gebrek aan personele inzet en corona. Ze is blij dat Marlous 
Diederiks is aangehaakt om zich processen eigen te maken. De 
erfgoedverordening had daarnaast geactualiseerd moeten worden en dat 
is evenmin gebeurd. Er is derhalve nog veel te doen. Met Marlous 
Diederiks is inmiddels wel afgesproken dat een Plan van Aanpak wordt 
ontwikkeld waarvan de procesopzet in januari a.s. met haar wordt 
besproken (actie). Mevrouw Diederiks kondigt een erfgoedvisie aan. 

De voorzitter wil het komende half jaar voortvarend doorgaan met de 
CRK en condities bieden dat de GAC straks adequaat aan het werk kan 
met een bezetting die er de schouders onder wil zetten, ervan uitgaande 
dat de Omgevingswet vanaf 1 juli 2022 zijn intrede doet. Hij wil daarnaast 
nog de discussie aangaan over de routekaart.   

Wethouder Oosterwijk zegt dit toe. Hij wil het vehikel van de routekaart 
gebruiken om allerlei processen op te pakken, parallel aan de 
verordening omtrent de GAC. Met Wim Bomhof wordt een aantal data 
voorgesteld om met elkaar in gesprek te gaan.  

4.  Actielijst CRK 
Er wordt zorgvuldig gekeken hoe de actielijst wordt vastgesteld om te 
voorkomen dat de lijst een eigen leven gaat leiden. Het kan later als het 
ware als overdrachtsmoment dienen richting de nieuwe GAC. Staande de 
vergadering is de status van een aantal onderwerpen besproken, 
waaronder knooppunt Hoevelaken, landgoed Appel en Huize De Brink. 
 
Wethouder Oosterwijk heeft zich verbaasd over het advies inzake 
Sparrendam. Er stonden onbetwistbaar waardevolle elementen in, maar 
een aantal aspecten als geluid en de status van bestuurlijke afspraken 
passen zijns inziens niet in de scoop van de activiteiten van de CRK. Die 
rol van de CRK moet zuiver blijven. Ook hij staat kritisch ten opzichte van 
de ontwikkelingen omtrent Sparrendam, maar er liggen na 2012 ook 
toezeggingen en er is sprake van een gedoogsituatie van circa 25 jaar. 
De heer Van de Veen noemt het dossier Sparrendam expliciet als 
aandachtspunt van pijnpunten dat onder de bevolking leeft en waarvan 
de CRK de signalen dient op te pakken. Hij heeft grote waardering voor 
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de notitie van vertrekkend CRK-lid Henk Korthorst.  
Mevrouw Diederiks vraagt zich af of de CRK het vehikel moet zijn om dit 
soort toestanden te rapporteren of dat het ook via een andere route 
richting het gemeentebestuur had kunnen worden gestuurd.  

 

5.  Mandaatoverleg 
De verslagen van het mandaatoverleg worden voor kennisgeving 
aangenomen. 
De heer Van de Veen meent dat ten aanzien van de aanleg van 
zonneweiden meer gebruik kan worden gemaakt van bestaande daken in 
plaats dat beslag wordt gelegd op de spaarzame groene ruimte. Ook zou 
bij nieuwe aanvragen van bedrijfsgebouwen in de omgevingsvergunning 
als eis moeten worden opgenomen dat de daken geschikt worden 
verklaard voor de aanleg van zonnepanelen. De heer Reijmer antwoordt 
dat bij de meeste bedrijfsgebouwen rekening wordt gehouden met een 
bepaalde sneeuwbelasting. Evenwel zijn ze vaak qua gewicht niet 
geschikt voor zonnepanelen. Het zou wel als suggestie kunnen worden 
meegenomen. 
 

6.  Jaarverslag 2021 
Naar de samenstelling van het jaarverslag 2021 wordt gekeken door de 
voorzitter en mevrouw Diederiks. Mogelijk kan een bepaald item worden 
toegevoegd van een speciale zaak die in de CRK is behandeld. 
 

7.  Vergaderschema 2022 
Het vergaderschema voor het eerste half jaar voor 2022 kan nog niet 
worden vastgesteld. De heer Van Bleek kan alleen aanwezig zijn bij de 
eerstvolgende vergadering van 19 januari aanstaande (digitaal) en 
daarna bespreken de heer Van Bleek en mevrouw Diederiks de data voor 
de vervolgvergaderingen.  

 

8.  Verslag van vorige vergadering  
Het verslag van de vergadering d.d. 3 november 2021 wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

9.  Rondvraag 
De heer Van de Veen heeft eerder aandacht gevraagd voor het in kaart 
brengen van bunkers in de gemeente Nijkerk. Mevrouw Diederiks 
antwoordt dat een werkgroep onder leiding van Patrick Burgers hierover 
contact heeft met de stedenbouwkundige. Ze vraagt nog expliciet naar de 
ontwikkeling van de bunker op de Jan Tijmensteeg (actie). Ook levert ze 
Gerrit van de Veen het adres van Patrick Burgers (actie). 
 
De heer Van de Veen vraagt of er tijdig ruimte wordt ingepland voor 
archeologisch onderzoek op het voormalige Jumbo-terrein. Mevrouw 
Diederiks vraagt naar de stand van zaken, maar ze heeft tot dusver nog 
niets vernomen over een onderzoek. 
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Mevrouw Diederiks heeft ten aanzien van het advies inzake de Van 
Kluijvelantaarn een collegevoorstel geschreven om deze niet te 
verplaatsen richting het historische stadhuis.  
 

10
. 

Volgende vergadering 
De volgende vergadering wordt digitaal gehouden op woensdag 19 
januari 2022 om 14.00 uur. 
 

11
. 

Sluiting 

Onder dankzegging sluit de voorzitter de vergadering om 15.27 uur.  

 


