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Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van welstand, monumenten, 
archeologie en cultureel erfgoed voor 
de gemeente De Marne. Deze kaart 
geeft een beeld van onze inzet in 2013. 

REITDIEPSKADE ZOUTKAMP 
Een complex van voormalige 
deurenloodsen maakt deel uit van 
het havenfront aan het Reitdiep in 
Zoutkamp. Dit complex speelt een 
belangrijke rol in de silhouetvorming 
van Zoutkamp en wordt gewaardeerd 
vanwege zijn oorspronkelijke 
functie en de karakteristieke ligging 
tegenover de Reitdiepsluis. De 
deurenloodsen zijn al geruime tijd 
in gebruik als restaurant en de 
eigenaar wilde de aangebouwde 
serre vervangen door een grotere. 
Verschillende ontwerpen hiervoor 
passeerden de monumentencommissie 
en werden daarbij voorzien van 
kritische kanttekeningen. Het laatste 
ontwerp voor de uitbreiding is 
geïnspireerd op een omgekeerde 
scheepsvorm en getuigt van een 
duidelijke kwaliteitsimpuls. Het 
sobere en functionele karakter van 
de loodsen blijft overeind en de 
bestaande kademuren, bruggen en de 
waardevolle hellingbaan op het terrein 
blijven ongemoeid.

STRUCTUURVISIE DE MARNE
Doel: opstellen van een richtinggevend 
ruimtelijk, kwalitatief kader voor 
toekomstige ontwikkelingen en beleid 

passend bij het karakter van De 
Marne en de veranderende rol van de 
overheid. 
Werkwijze: de ruimtelijke 
kernkarakteristieken van het landschap 
en de dorpen zijn door Libau in 
coproductie met lokale en ambtelijke 
deskundigen in beeld gebracht. De 
betrokkenen dachten gezamenlijk na 
over de vraag hoe de geconstateerde 
waarden doorontwikkeld kunnen 
worden. Libau heeft daarnaast in 
samenwerking met de gemeente 
het huidige ruimtelijk gerelateerde 
beleid tegen het licht gehouden, 
relevante tendensen beschreven en 
kansen benoemd. Op basis hiervan 
zijn de kernopgaven voor De 
Marne geformuleerd. De ruimtelijke 
kernkwaliteiten en kernopgaven zijn 
in bijeenkomsten met inwoners, 
ondernemers, maatschappelijke 
organisaties en collega-overheden 
besproken. De resultaten uit deze 
bijeenkomsten zijn tenslotte verwerkt 
in de definitieve Structuurvisie De 
Marne.
Resultaat: een breed gedragen 
structuurvisie voor de gemeente 
De Marne die bovendien met lof is 
vastgesteld door de gemeenteraad.

IN CIJFERS
Bouwplannen: 45, waarvan 35 
niet strijdig en 10 strijdig maar 
in het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: 1 adviestraject. 
Archeologische adviezen: 9
Keukentafelgesprekken: 0
Cultureel erfgoed/monumenten
adviezen: 5

WELSTANDSCOMMISSIE
De rayonarchitect van Libau bezoekt 
uw gemeente in principe één keer 
per14 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 gemandateerd zijn door de grote 
welstandscommissie.

De grote welstandscommissie van 
externe deskundigen vergadert eens 
per veertien dagen. Deze commissie 
was in de gemeente De Marne in 2013 
als volgt samengesteld:
• ir. K. de Haan, architect 
• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige 
• ing. T. Bouman arch AvB, architect 
• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 
• T. Zondag, architect 
• F.H. Wiersma, voorzitter 
• R. Pot, voorzitter 
• ir. A. Ritsema, architect
• ing. H. Spoelstra arch AvB, architect
• ing. R.R. Woltjes arch AvB, 

rayonarchitect 

U I T G E L I C H T 

De Marne: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN
• De gemeente De Marne is een

agrarische gemeente met relatief 
veel aardappelteelt. De toenemende 
welvaart in de wereld zorgt voor 
een sterke groei van de export 
van aardappels en daarmee voor 
een geweldige schaalvergroting bij 
aardappelboeren. 
De groei van de opslagmogelijkheden 
loopt echter tegen de grenzen van 
de bestaande bestemmingsplannen 
aan, waarbij het vooral de meest 
efficiënte stapelmogelijkheid van de 
aardappelkisten in de koelloodsen 
is die tot een overschrijding 
van de toegestane hoogte leidt. 
De gemeente De Marne stelde 
daarom voor om de beperking van 

de goothoogte (5 meter) en de 
minimale dakhelling (20 graden) 
voor aardappelschuren los te laten. 
De toegestane bouwhoogte bleef 
in het gemeentelijke voorstel 14 
meter. De commissie adviseerde de 
minimale dakhelling niet los te laten 
en de goot- en bouwhoogte mogelijk 
enige meters te laten stijgen. De 
argumentatie is dat een hellend dak 
in het open landschap een waardevol 
element is en dat een nagenoeg 
plat dak meer een industriële dan 
een agrarische uitstraling heeft. 
Een iets grotere goothoogte, van 6 
of 7 meter, is in dit grootschalige 
landschap goed te verdedigen.

• Op grond van oude toezeggingen
en volledig in strijd met de 

huidige beleidsuitgangspunten, is 
bij Roodehaan en in de directe 
omgeving van een rijksmonumentale 
boerderij een individuele windmolen 
op een erf geplaatst. De commissie 
heeft hier lang tegen gestreden, maar 
helaas zonder succes. 

• Verschillende partijen werken samen
aan de versterking van de 
toeristische ontwikkeling van 
Lauwersoog. In dat kader is in de 
haven een ‘Haveninformatiepunt’ 
geplaatst, samen met enkele 
andere tijdelijke bouwwerken. 
De welstandscommissie van de 
gemeente werd en is betrokken 
bij alle nieuwe ontwikkelingen in 
dit gebied en dus ook bij tijdelijke 
initiatieven als deze.
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