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test welstandsvrije 

gebieden 

de gemeente marum heeft geduren-

de twee jaar een test gedaan met 

welstandsvrije gebieden. doel was te 

onderzoeken of er veel verschil ont-

staat tussen de gebouwde kwaliteit in 

gebieden die aan een welstandstoets 

onderhevig zijn en waar deze niet 

wordt uitgevoerd. de gemeente werd 

hiervoor grofweg in twee gebieden 

opgesplitst. in een evaluatie werden 

alle plannen die welstandsvrij waren en 

waarvoor vergunning was verleend aan 

de commissie ter beoordeling voorge-

legd. de gemeente marum kende als 

enige groninger gemeente een zoge-

naamd burgerlid dat zitting had in de 

welstandscommissie.

in de evaluatieronde kwam niet zozeer 

naar boven dat een aantal bouwwer-

ken wel of niet aan redelijke eisen van 

welstand konden voldoen. de com-

missie betreurde het echter wel dat zij 

bij een aantal belangrijke bouwwerken 

niet haar professionele advies heeft 

kunnen inzetten om tot een betere 

kwaliteit te komen. een hogere kwali-

teit had daar wezenlijk kunnen bijdra-

gen aan een fraaier bebouwingsbeeld.  

in cijfers

bouwplannen: 22 behandeld, waarvan 

13 niet strijdig en 9 met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

huisadviseurschap: geen contract.   

archeologische adviezen:  1

keukentafelgesprekken: 0

cultureel erfgoed/monumentenadvie-

zen: 0

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 marum 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.	M.	Hendriks	arch	AvB,	

   rayonarchitect 

 

u i t g e l i c h t 

marum: cijfers & resultaten

welstandsadviezen

•	Nieuwbouw	bedrijfspanden	

bedrijventerrein de Poort in marum. 

belangrijk criterium bij het ontwerp 

voor een bedrijfsplan op dit terrein 

is de kleurstelling. het gaat daarbij 

met name om grijstinten. dit bedrij-

venterrein, dat vanaf de a7 goed 

zichtbaar is, krijgt daardoor een 

evenwichtig aanzien. het zijn niet de 

individuele panden die opvallen, maar 

de samenhang tussen de panden. 

de commissie heeft bij een aantal 

plannen niet alleen op de kleur inge-

zet, maar ook op een kwalitatieve 

uitstraling van de gevels. 
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