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Voorbereiding struc-

tuur Visie de marne 

wat: inventariseren focus structuurvi-

sie en bijbehorende subsidieaanvragen.

Doel: opzetten structuur en uitvraag 

toekomstige structuurvisie.

Middelen: overleg met betrokken amb-

tenaren en beleidsafdelingen.

Resultaat: plan van aanpak en honore-

ring aangevraagde provinciale subsidie. 

En vervolgens: 

wat: opzet nieuwe gemeentelijke 

structuurvisie.

Doel: ontwikkelen ruimtelijk regieka-

der ten behoeve van de ontwikkeling 

van een toekomstige structuurvisie.

Middelen: inventarisatie gemeentelijke 

ruimtelijke kernkwaliteiten, quickscan 

bestaand beleid, werksessies met amb-

tenaren en lokale experts.

Resultaat: ruimtelijke onderlegger op 

basis van kwaliteiten en ontwikkelin-

gen, waardoor de thema’s en opgaven 

in de nieuw op te stellen structuurvisie 

helder zijn geworden. uitwisselen 

en delen van kennis en inzichten in 

ruimtelijke en cultuurhistorische kwali-

teiten van landschap en kernen van De 

Marne tussen adviseurs, gemeenten en 

bewonersvertegenwoordiging. 

schansenproject

ZoutKamp

Doel: ruimtelijke ontwikkeling dorp,  

afgestemd op cultuurhistorie: visserij-

verleden en schansdorpverleden.

Middel: deelname in begeleidingsgroep. 

Resultaat: op respect voor cultuurhis-

torie gebaseerd ruimtelijk kwalitatief 

kader voor planvorming. uitwerking in 

aantal concrete projecten. 

KeuKentafelgespreKKen

wat: landschappelijke inpassing zend-

mast op boerenerf pieterburen.

Aanleiding: bouwaanvraag zendmast.

Middel: keukentafelgesprekken.

Resultaat: een goede inpassing van de 

zendmast in combinatie met de ver-

betering van het aanzicht van het erf 

en daarmee als geheel een versterking 

van de landschappelijke kwaliteit. 

monumentenadVies

Restauratie en herplaatsing oorspron-

kelijke sluisdeuren Reitdiepsluizen 

Zoutkamp. Het plan ging er daarnaast 

vanuit dat op de plaats van de overige 

sluisdeuren in de schutsluis geleide-

werk zou worden aangebracht. Met 

het herplaatsen van de sluisdeuren op 

de meest in het oog lopende plekken 

is het oorspronkelijke beeld hersteld. 

De deuren en het geleidewerk moeten 

bovendien voorkomen dat het met-

selwerk van de schutsluis met fraaie 

natuurstenen hoekblokken verdere 

aanvaarschade oploopt. Advies: positief.

in cijfers

Bouwplannen: 59 behandeld, waarvan 

44 niet strijdig en 15 met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: 3 adviestrajecten.  

Archeologische adviezen: 13

Keukentafelgesprekken: 4

Cultureel erfgoed/monumentenadvie-

zen: 1

welstandscommissie

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per 14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens per 

twee weken. Deze commissie bestaat 

uit ten minste twee personen. Dit zijn 

rayonarchitecten van Libau, die geman-

dateerd zijn door de grote welstands-

commissie.

De grote welstandcommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente De Marne in 2012 

als volgt samengesteld:

•	ir.	K.	de	Haan,	architect	

•	ir.	J.	van	de	Bospoort,		 	

 stedenbouwkundige

•	ing.	T.	Bouman	arch	AvB,	architect

•	ir.	M.D.	Dijkstra,	stedenbouwkundige	

•	T.	Zondag,	architect	

•	R.	van	der	Molen,	voorzitter	

•	ir.	N.E.	Gerritsma,	architect	

•	Mw.	R.	Pot,	voorzitter

•	Mw.	ir.	A.	Ritzema,	architect

•	ir.	P.W.	Havik,	voorzitter	

•	ir.	H.	Spoelstra,	architect

•	ing.	R.	Woltjes	arch	AvB,	

   rayonarchitect 

u i t g e l i c h t 

De Marne: cijfers & resultaten

welstandsadVieZen

•	Verbouwing	kwelderschuur	tot	

theehuis op het kruispunt van de 

dijken van het Lauwersmeer en de 

zeedijk bij Vierhuizen. Libau heeft na 

eerste vraagtekens over de detaille-

ring een lovend advies uitgegeven. 

•	Bouwaanvraag	UMTS	mast	

pieterburen. De welstandscom-

missie heeft gezien de omliggende 

landschappelijke waarden en het feit 

dat niet aangesloten kon worden op 

bestaande structurele werken, gead-

viseerd om de masten landschappe-

lijk in te passen.

•	Drenkelingenhuisje	bij	Zoutkamp.	

Hoewel het plan zowel historisch 

gezien als wat positionering betreft 

niet past binnen de ruimtelijke 

structuur van Zoutkamp, heeft de 

welstandscommissie toch posi-

tief geadviseerd. Dit vanwege de 

maatschappelijke energie die in het 

project gestoken is en wordt, en de 

recreatieve kansen die het huisje 

voor Zoutkamp in de toekomst kan 

hebben.
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