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Beslispunt: 

 

1. De bespreeknotitie "Ontwikkeling beeldkwaliteitsvisie" vaststellen 

2. Dit besluit bespreken in de vakcommissie 

 
 

 
Inleiding 
Op 23 juni 2011 is in de raadscommissie bestuur de notitie “Sturen op beeldkwaliteit in Tiel” besproken. Het 
ontbreken van een door de gemeenteraad vastgestelde geheel omvattende visie over de gewenste 
beeldkwaliteit voor het gehele grondgebied van de gemeente (binnenstad, woongebieden, dorpen, 
industrieterreinen en buitengebied) werd daarin als een van de knelpunten genoemd. 
Vooral bij het in gang zetten van nieuwe ontwikkelingen kan de visie als centraal kader worden ingezet voor het 
verder uitwerken van de gewenste beeldkwaliteit. Een visie geeft richting/houvast aan alle partijen die betrokken 
worden/zijn bij de ontwikkeling van beeldkwaliteit in Tiel. De noodzaak om tot de ontwikkeling vaan een 
beeldkwaliteitsvisie over te gaan werd door de commissie gedeeld. 
Tijdens de beraadslagingen in de gecombineerde raadscommissievergadering van bestuur en ruimte van 24 
november 2011 over de wijziging van de organisatiestructuur voor de welstands- en monumentenadvisering is 
door het College de toezegging gedaan om een bespreeknotitie voor het ontwikkelen van een 
beeldkwaliteitsvisie voor te leggen aan de raadscommissie. Het aanleveren van de notitie is conform de 
termijnkalender gepland in het 2e kwartaal van 2012. 
 
Een beeldkwaliteitsvisie zegt wat over de gewenste beeldkwaliteit in de stad/gemeente. Het bevindt zich op het 
zelfde schaalniveau als de structuurvisie en ondersteunt deze. De structuurvisie laat zich enkel uit over het 
ruimtelijke programma. Beide visies vallen onder het ruimtelijke beleid. In die zin is de raadscommissie ruimte 
primaathouder. De raadscommissie bestuur wordt betrokken omdat de vraag naar de opstelling van een 
beeldkwaliteitsvisie ontstaan is in het besluitvormingstraject rond de gewijzigde uitvoering van de welstands- en 
monumentenadvisering, die onder andere geleid heeft tot de aanstelling van een stadsbouwmeester.. 
 
Aan de hand van bijgaande notitie wil het college in gesprek met de commissie. 
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BBBBeoogd effect 
Duidelijke opdrachtformulering over de te behandelen onderwerpen in de te ontwikkelen beeldkwaliteitsvisie, 
waarover de raad besluitvorming wil nemen. 
 
Argumenten 
Het verkrijgen van een antwoord van de vakcommissie op de volgende vragen: 

1. Kan de commissie zich vinden in de verbeterpunten en oplossingen/acties genoemd in de door het 
college vastgestelde bespreeknotitie. 

2. Zijn er zaken die ontbreken c.q. onvoldoende aandacht krijgen in de bespreeknotitie. 
 
Kanttekeningen 
 
Nvt 
 
Draagvlak 
 
Conform afspraak met de raadscommissies ruimte en bestuur. 
 
Aanpak/uitvoering 
 
Na bespreking in de vakcommissie wordt een projectvoorstel opgesteld voor de ontwikkeling van de visie.  
De daarin opgenomen planning wordt verwerkt in de termijnkalender voor raad en commissies. 
 
Communicatie 
 
Via de gebruikelijke kanalen. 
 
Financiën 
Uitgangspunt bij de opstelling van de beeldkwaliteitsvisie is, dat deze met de reguliere formatie en middelen uit 
de bestaande (meerjaren)begroting kan worden gerealiseerd... 
 
Bijlage(n) 

- Bespreeknotitie “Ontwikkeling beeldkwaliteitsvisie Tiel”. 
 
 


