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Samenvatting
Van 31 augustus tot en met 11 oktober 2017 heeft het ontwerp Esthetisch Programma van Eisen (EPvE)
voor het project ViA15 ter inzage gelegen. Dit EPvE is een contractdocument vanuit Rijkswaterstaat en
geldt na vaststelling als aanvulling op de welstandsnota van de betrokken gemeenten. De raad wordt
gevraagd om de reactienota en het Esthetisch Programma van Eisen ViA15 vast te stellen.
Raadsvoorstel
1. De reactienota op de zienswijzen op het ontwerp Esthetisch Programma van Eisen vast te
stellen;
2. Het Esthetisch Programma van Eisen gewijzigd vast te stellen als aanvulling op het huidige
welstandskader.
Waarom naar de raad
Het vaststellen van de welstandsnota en de daaraan verbonden beeldkwaliteitsplannen (waaronder het
EPvE) is een bevoegdheid van de raad.
Doelstelling en beoogd meetbaar effect

Zorgen voor een juridisch bindend beleidskader voor de welstandsbeoordeling van
vergunningaanvragen t.b.v. de realisatie van de doortrekking van de A15 en de verbreding van
de A12, dat bij alle gemeenten gelijk is en aansluit bij de uitvraag van Rijkswaterstaat.
Argumenten

1.1 Door vaststelling door de raad verkrijgt het EPvE de vereiste juridische status
ViA15 is een project met grote ruimtelijke gevolgen. De kunstwerken die in het kader van de
doortrekking worden gerealiseerd, zullen gedurende meerdere decennia beeldbepalend zijn. Om
te kunnen afdwingen dat de doortrekking de gewenste beeldkwaliteit en landschappelijke
inpassing krijgt, is het noodzakelijk dat het EPvE uiteindelijk onderdeel wordt van de
welstandsnota van de betrokken gemeenten.
1.2 Het EPvE biedt voldoende kaders voor de vormgeving en de inpassing van ViA15
Het EPvE is tot stand gekomen na een intensief traject vanuit de CRK ViA15 met presentaties
richting gebiedspartijen en raadsleden. Reeds eerder adviseerden ook de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit ViA15 en de welstandscommissie positief over het EPvE (bijlage 3 en 4). De
gemeentelijke welstandscommissies zijn van mening dat het voorliggende EPvE een helder en
bruikbaar document is voor de borging van de ruimtelijke kwaliteit tijdens de tender en tevens
voor de toetsing van plannen in het kader van de omgevingsvergunning.
1.3 Bij de gemeente Zevenaar zijn geen zienswijzen binnengekomen
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Op basis van het uitblijven van zienswijzen uit Zevenaar, wordt er geen reden gezien voor een
inhoudelijke heroverweging van de inhoud van het EPvE zoals deze ter inzage is gelegd. De
grootste ingrepen in het landschap, met bijbehorende kunstwerken, voortkomend uit het traject
ViA15 zijn overigens voorzien op het grondgebied van Duiven en Lingewaard. De daar
ingediende zienswijzen zijn in de bijgevoegde zienswijzennota beantwoord en hebben waar nodig
tot aanpassingen geleid die voor Zevenaar niet bezwaarlijk zijn.
Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Gelijktijdige vaststelling van het voorliggende EPvE bij alle vier de betrokken gemeenten
(Overbetuwe, Lingewaard, Duiven en Zevenaar).
Communicatie

Het EPvE van ViA15 is opgesteld in samenspraak met een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
(CRK) waarin Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland, het Gelders Genootschap en de
gemeenten Lingewaard, Duiven en Zevenaar zijn vertegenwoordigd.
Het EPvE is in de conceptfase door de opstellers op 15 mei 2017 gepresenteerd aan de
wijkplatforms uit de betrokken gemeenten en een klankbordgroep van belanghebbenden. Een
vergelijkbare presentatie heeft op 14 juni 2017 plaatsgevonden voor de
fractievertegenwoordigers van de gemeenteraden van Duiven, Zevenaar, Lingewaard en
Overbetuwe. Daarnaast zijn er ook een tweetal sessies geweest met de gezamenlijke
gemeente welstandscommissies die hun goedkeuring op het EPvE hebben gegeven.
De indieners van de zienswijzen zijn na akkoord door het College van B&W op dit
raadsvoorstel geïnformeerd over de beantwoording en in kennis gesteld van de verdere
procedure. Het raadsbesluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd op de website;
indieners van zienswijzen en de betrokken overheden worden hierover actief geïnformeerd.
Kosten, baten en dekking
N.v.t.
Herindeling – preventief toezicht en beleidsharmonisatie

Zevenaar is in deze reeds aangewezen om de belangen van de gemeente Rijnwaarden te
behartigen.
Is er sprake van preventief toezicht?

Nee

Is er sprake van afstemming over beleidsharmonisatie in het kader van de
herindeling?

Nee

Burgemeester en wethouders van Zevenaar,
De secretaris,
De burgemeester
mr. S.E.G. Wiersma
drs. J.M. Staatsen
Portefeuillehouder
Datum b&w
Nummer b&w-advies
Behandelend ambtenaar/afdeling
Telefoon
Behandeling in raadscommissie

A.H.M. Albers
14 NOVEMBER 2017
805792
RM Bakker / Ruimte
595357
RUIMTE
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