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Een vitale leefomgeving

Decentralisatie van taken, meer ruimte voor initiatieven van inwoners,
beperkte budgetten, minder regels en een verschuiving van sectoraal
naar integraal: ontwikkelingen die de rol en werkwijze van gemeenten
hebben veranderd. Gaat het om de fysieke leefomgeving, dan biedt
Libau alle ondersteuning die een gemeente nodig heeft om de
ruimtelijke kwaliteit voor de toekomst te borgen. Onze professionals
op het gebied van stedenbouw, landschap, architectuur en cultureel
erfgoed werken graag samen met ú en uw inwoners aan een mooie en
vitale leefomgeving. Om het u gemakkelijk te maken, bedachten wij
daarbij het contract huisadviseurschap.
Het contract huisadviseurschap biedt u de kans om tegen een gereduceerd
uurtarief specialistische kennis in huis te halen op het gebied van landschap,
stedenbouw, architectuur, cultuurhistorie en archeologie. Achter die ene
adviseur die bij u over de vloer komt, staat een heel team dat waar nodig
meedenkt en samenwerkt aan de optimale ontwikkeling van ruimtelijke
kwaliteit in uw gemeente.
Behalve bij specifieke projecten, kunt u onze huisadviseurs inschakelen
om met uw eigen specialisten te sparren of om pieken in de werkdruk op
te vangen. U kunt bovendien een beroep op ons doen wanneer u tijdelijk
kampt met onderbezetting op het gebied van ruimtelijke ordening.
Wij bieden u in alle gevallen een laagdrempelig verlengstuk van uw
eigen organisatie. Niet alleen door onze ruime ervaring op het gebied
van gemeentelijke advisering, ook dankzij onze uitstekende contacten
met maatschappelijke organisaties en overheden op alle niveaus. Wij
beschikken bovendien over de benodigde basiskennis van het landschap
en van dorpen en steden in Groningen en Drenthe.

Van ruimtelijke opgave tot begeleiding inwoners
Verschillende gemeenten werkten de afgelopen jaren samen met
onze huisadviseurs. Wij ondersteunden hen bij het formuleren van
ruimtelijke opgaven, beoordeelden initiatieven van derden, stelden
ruimtelijk kwalitatieve kaders op voor de ontwikkeling van een gebied
of herijkten deze. Wij maakten bovendien stedenbouwkundige
ontwerpen en ontwerpen voor de openbare ruimte, tekenden voor
de landschappelijke inpassing van agrarische bedrijven en voerden
de supervisie over diverse ontwerptrajecten. Niet in de laatste plaats
schakelden gemeenten ons ook in om initiatieven vanuit de bevolking
te ondersteunen.

“

De specialisten van Team Ruimtelijke Kwaliteit
verbeelden en verwoorden het thema ruimtelijke
kwaliteit in tal van projecten op een constructieve
manier en met oog voor de diverse belangen.
Er is sprake van korte lijnen en een collegiale
werkhouding.

A. Fennema,
senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening Gemeente Grootegast
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Het contract

Sluit u met ons een contract huisadviseurschap, dan krijgt u de
beschikking over 100 uren inzet van onze professionals. Groot voordeel
is dat zij hiermee direct beschikbaar zijn wanneer u hen nodig heeft.
Tijdrovende offertetrajecten blijven immers achterwege. Om ervoor te
zorgen dat u de regie houdt over de inzet van onze uren, werken wij met
een vaste contactpersoon binnen uw organisatie. Deze contactpersoon
krijgt per kwartaal een overzicht van de verrichte werkzaamheden, de
bestede en de resterende uren. Hij of zij moet bovendien goedkeuring
verlenen aan onze inzet. Zodra die goedkeuring er is, gaan wij aan de
slag.
Het contract huisadviseurschap is flexibel. Heeft u meer uren nodig,
dan kunt u een aanvullend contract sluiten, houdt u uren over dan
neemt u deze mee naar het volgende kalenderjaar. Aan het eind van
een jaar evalueren wij samen met de contactpersoon van uw gemeente
onze inzet als huisadviseur.
Een contract huisadviseurschap van 100 uur kost tot 1 januari
2017 € 9.000,00 ex 21% btw. U krijgt hiermee de beschikking over
hoogopgeleide en zeer ervaren professionals en een korting van
€ 15,00 tot € 25,00 op ons standaarduurtarief, afhankelijk van de
adviseur. Betaling gebeurt in overleg en kan in één of twee termijnen
per kalenderjaar plaatsvinden.

De voordelen op een rij

•

Het contract biedt u de kans om tegen een gereduceerd uurtarief
specialistische kennis in huis te halen op het gebied van landschap,
stedenbouw, architectuur, cultuurhistorie en archeologie.

•

Een integrale benadering van ruimtelijke vraagstukken. Hierdoor
ontstaat een helder beeld van de aanwezige kwaliteiten en de
kansen en mogelijkheden om ruimte te geven aan initiatieven.

•

Snel resultaat doordat onze huisadviseurs beschikken over de
benodigde basiskennis van het landschap en van de dorpen en
steden in Groningen en Drenthe. Zij hebben bovendien een actueel
beeld van de ontwikkelingen buiten uw gemeente.

•

Tijdrovende offertetrajecten zijn overbodig. U heeft immers al een
contract met ons gesloten. Onze huisadviseurs kunnen daardoor
snel aan de slag.

•

Een gunstige prijs/kwaliteit verhouding dankzij een gereduceerd
tarief.

•

Uw organisatie houdt de regie en het overzicht bij de inzet van
onze huisadviseurs.

•

Heeft u meer uren nodig, dan kan het contract eenvoudig worden
uitgebreid. Houdt u uren over dan neemt u deze mee naar het
volgende kalenderjaar.

•

Het contract wordt ieder jaar opnieuw afgesloten. U heeft daardoor
geen langdurige verplichtingen.

Kennis bundelen en delen

Libau bundelt deskundigheid op de terreinen stedenbouw, landschap,
architectuur en cultureel erfgoed. Wij ontwikkelen kennis en delen
dit met bestuurders, bewoners en medewerkers van gemeenten en
maatschappelijke organisaties. Bestuurders en medewerkers van
gemeenten bieden wij onder de naam ‘Libau on tour’ jaarlijks de kans
om bij elkaar in de keuken te kijken. Met het oog op de uitwisseling
van kennis, organiseerden wij bijeenkomsten over de implementatie
van zonnepanelen, ‘Ruimte voor Zon!’, en ontwikkelden wij het
‘Inspiratieboek kleinschalige ingrepen in het Groninger landschap’.
Wij zijn onderdeel van het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland
waarin professionals uit alle provincies werken aan de ontwikkeling
en uitwisseling van kennis en aangesloten bij de Federatie Ruimtelijke
Kwaliteit (voorheen Federatie Welstand). Wij beschikken hierdoor over
een breed landelijk netwerk dat via ons ook weer tot uw beschikking
staat.
Meer weten of kennis maken?!
Neem dan contact op met Tim Willems-Kruize, atelierleider Team
Ruimtelijke Kwaliteit, of Theo Hoek, directeur Libau. U kunt uiteraard
ook contact opnemen wanneer u ondersteuning bij een project wilt
zonder daarbij een contract huisadviseurschap af te sluiten.
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