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algemeen



- Tim Willems-Kruize, atelierleider Team Ruimtelijke 
   Kwaliteit, Libau (willems@libau.nl mob. 06-28.26.14.38)

- Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit (STRK) provincie 
   Groningen:
  - beleidsontwikkeling
  - beleidsuitvoering
  - platformfunctie
  - kennisbevordering

even voorstellen



- Omgevingswet

- Omgevingskwaliteit

- Praktijkvoorbeeld Noordenveld
  - Kwaliteitsgids
  - Gids Omgevingskwaliteit met principes voor bouwen

- Vragen?

inhoud



Omgevingswet



- Gezondheid, veiligheid en omgevingskwaliteit als doelen

- Van “nee, tenzij” naar “ja, mits” 

- En van “sectorale” naar “integrale” benadering
 

Omgevingswet



Omgevingswet
- Stelt de bestaande omgeving centraal: karakteristieken als 
   vertrekpunt voor ruimtelijke ontwikkelingen

- Kerninstrumenten zijn de omgevingsvisie, het 
   omgevingsplan (gemeente), de omgevingsverordening    
   (provincie) en de omgevingsvergunning



omgevingskwaliteit



- herkomst-, belevings-, gebruiks- en toekomstwaarde

- cultureel erfgoed, landschap, stedenbouw,
   architectuur, inrichting openbare ruimte, natuur

- ‘de menselijke beleving van een plek en de intrinsieke 
   waarde die we daar gezamenlijk aan geven’ (memorie
   van toelichting van de Ow)

Omgevingskwaliteit: wat is dat?



- Vorm van goed begrepen eigen belang

- Goed voor welbevinden (thuis voelen, gezond leven)

- Geeft keuzevrijheid zonder dat het een rommeltje wordt

- Vastgoed houdt economische waarde

- Aantrekkelijk vestigingsklimaat gemeente 

Omgevingskwaliteit: waarom?



Aanzet argumenten 



praktijkvoorbeeld
Noordenveld



- De Noordenveldse Kwaliteitsgids

- Gids Omgevingskwaliteit met principes voor bouwen
   (voorheen welstandsnota)

- Liggen in verlengde van elkaar en worden 
   vanmiddag als één samenhangend geheel gepresenteerd

hervormen beleid



- Noordenveld pioniert met de omgevingsvisie

- Karakteristieken benoemd 
   in de visie, maar vragen om 
   verdiepingsslag

aanleiding kwaliteitsgids



- Bewustmaken, inspireren initiatiefnemers

- Gesprekstool gemeente voor begeleiden initiatieven

- Input planregels omgevingsplan

- ‘Onderlegger’ voor 
    ruimte-gerelateerd beleid
    (w.o. ruimtelijk kader voor 
    het centrum van Roden)

doelen kwaliteitsgids



- Landschapstypen en delen van de kernen met 
   hun eigen fysieke karakteristieken

- Karakteristieken op het vlak van cultureel erfgoed,
   landschap en stedenbouw in hun samenhang

- Korte beschrijvingen per landschapstype en
   kern in woord en beeld (w.o. kwaliteitskaarten)

- Gidsprincipes voor de doorontwikkeling van het 
   landschap en de kernen

inhoud kwaliteitsgids

















- Multidisciplinair team gemeentelijk ambtenaren (tot
   VTH aan toe)

- Medewerker cultureel erfgoed/ruimtelijke kwaliteit
   provincie Drenthe

- Externe deskundige (landschapsarchitect BugelHajema)

- Team specialisten van Libau op het vlak van archeologie,
   cultuurhistorie, landschap en stedenbouw

team kwaliteitsgids



- Analyse landschap, kernen (desk research, veldbezoek)

- Werkoverleg met team kwaliteitsgids

- Bewoners  input kernen (via dialoogronde welstandsnota)

- Ter inzagelegging cf. de inspraakverordening

- Overleg met ketenpartners in het kader van de inspraak

- Aanpassingsronde

- Vastgestelling door de gemeenteraad 

proces kwaliteitsgids



- Meer flexibiliteit

- Minder regels, misschien welstandsvrije gebieden?

- ‘Energie stoppen in de dingen die er toe doen’

- In nauwe samenwerking met de gemeenteraad

eigentijdse, Noordenveldse welstandsnota

“maar wat is 
eigentijds en Noordenvelds 

nou precies?”



aanpak 
- Excursie raadsleden

- Dialoogronde in de dorpen, ‘bouwwereld’

- Deskresearch nota’s

- Programma van Wensen en scenario’s

- Opstellen offertevraag marktpartij (BugelHajema)

- Maken nieuwe welstandsnota (onder begeleiding Libau)

- Informatieve raadsbijeenkomsten op ijkmomenten





dialoogronde 
- Uitleg opgave, huidige instrumenten bestemmingsplan en 
   welstandsnota en proces

- Interactief deel met o.a. 
   een ‘doe-poster’ aan de hand
   van kwaliteitskaarten met 
   ‘geeltjes’ en ‘knippen en 
   plakken’

MOOI!Woon je in Nieuw-Roden, Nietap of 
Altena en wil je je dorp MOOI houden? 

Doe dan mee! We brengen eerst de 
kwaliteiten van je dorp in beeld. Daarna 

gaan we op een interactieve manier aan 
de hand van voorbeelden nadenken hoe 

we deze kwaliteiten kunnen behouden en versterken. 

11 april 2019
dorpshuis Nieuw-Roden, Roderweg 8619:00 inloop, start 19:30 tot 22:00 uur

“   wat een leuke avond

“   

gemeente Noordenveld op weg naar eigentijds Noordenvelds welstandsbeleid





de woning wordt in een bijzondere kleur geschilderd

in de voorgevel wordt een erker gebouwd

bovenop het pand komt een grote dakopbouw

de bestaande woning wordt gesloopt en vervangen 
door nieuwbouw

er wordt t.b.v. de isolatie een gevelbekleding in hout 
of stucwerk aangebracht

in de zijgevel komt een forse aanbouw

er wordt een mantelzorgwoning of een kapschuur 
op het achtererf gemaakt

de indeling met ramen en deuren wordt sterk 
gewijzigd

er wordt een dakkapel in de voorgevel gemaakt

er komt een aangelicht reclamebord op het voorerf
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programma van wensen

- Digitaal raadpleegbaar

- Overal welstandszorg

- Van object naar omgeving

- Heldere procedures/termijnen

- Gebiedsgericht/dorps/drents

- Eenvoudig taalgebruik

- Overzichtelijke opzet

- Minder regels

- Duidelijke regels

- Sturen op doelen

- Ambities afgestemd op waarden

- Behoefte aan gesprek

- Beeldend en inspirerend

- Aandacht voor handhaving, toezicht 
  en excessen

- Ruimte voor advisering



scenario’s



scenario’s

digitaal raadpleegbaar

Noordenveld Groningen Staphorst

overal welstandszorg

van object naar omgeving

heldere procedures, termijnen enz.

minder regels

ambities afgestemd op waarden (en/of publieke betekenis)

behoefte aan gesprek

beeldend en inspirerend

aandacht voor handhaving, toezicht, excessen

ruimte voor advisering (ruimhartig zonder schijn van willekeur)

gebiedsgericht/dorps/Drents

duidelijke regels (die aangeven wat mag voor veelvoorkomende, kleine bouwopgaven)

PROGRAMMA VAN WENSEN EIGENTIJDS EN NOORDENVELDS\SCENARIOS

sturen op doelen/ja, mits (voor de overige bouwopgaven)

eenvoudig taalgebruik

overzichtelijke opzet

EIGENTIJDS, NOORDENVELDS WELSTANDSBELEID

scenario komt meer aan wens tegemoet

scenario komt minder aan wens tegemoet

scenario komt (vrijwel) niet aan wens tegemoet
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opzet gids Omgevingskwaliteit
- Principes voor bouwen (geen inrichting openbare ruimte)

- Website in plaats van een rapport

- De 3 basisprincipes van Noordelveld

- Snelle  route voor kleine bouwplannen

- Welstandsgebieden op basis van de Kwaliteitsgids

- Categorieën welstand op basis van o.a. de Kwaliteitsgids

- Gebiedsregels voor ‘omgeving’, ‘bebouwing’, ‘uitwerking’ 



snelle route



snelle route



de 3 basisprincipes van Noordenveld
- Het gebouw heeft een helder ontwerpidee

- Het gebouw past op de plek

- Het gebouw is zorgvuldig vormgegeven



welstandsgebieden en categorieën



welstandsgebieden en categorieën
- Cat. 0 bevat geen principes en betreffen nieuw aan te 
   wijzen gebieden. 

- Cat. 1 bevat principes over de plek, vorm, richting van het 
   gebouw en de erfafscheiding

- Cat. 2 bevat principes over de plek, vorm, richting, 
   orientatie, kleuren, materialen van het gebouw en de
   erfafscheiding

- Cat. 3 bevat principes over de plek, vorm, richting, 
   orientatie, kleuren, materialen, details van het gebouw en 
   de erfafscheiding



- per gebied korte beschrijving van de waardering,
   dynamiek, doelen, categorie-indeling

- principes voor het bouwen (afgestemd op de categorie)

- per gebied een 
   verdieping in de vorm 
   van een beschrijving 
   van de karakteristieken

- doelen centraal

gebiedsspecifieke principes



- Is in het leven geroepen voor bouwwerken die in sterke 
   mate afbreuk doen aan de omgevingskwaliteit

- Er kan over gegaan worden tot het aan de rem trekken
   als iedereen kan zien dat van het bovenstaande sprake is

- Om te bepalen over er sprake is van buitensporige
   afbreuk aan de omgeving vraagt het college advies 
   aan de gemeentelijke adviescommissie

de rem (excessenregeling)



- Kwaliteitsgids is gebruiks als onderlegger voor het 
   ruimtelijk kader van het centrum van Roden en wordt
   momenteel ingezet bij bv. de inpassing van zonneterreinen

- Gids Omgevings-
   kwaliteit met principes
   voor bouwen is
   1 juni j.l. vastgesteld

slot



vragen?

willems@libau.nl mob. 06-28.26.14.38
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