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tussen verleden en toekomst staan wij in het nu...

VOORWOORD

We leven in een spannende en interessante tijd waarin jarenlange ruimte voor

kader dat de betrokken gemeenten de kans biedt om de regie te voeren op nieuwe

groei plaats heeft gemaakt voor ruimte om na te denken over de vraag wat we

ontwikkelingen en daarbij te sturen op het behoud van en een goede aansluiting op

echt belangrijk vinden. ‘Schoonheid’ drijft daarbij opnieuw als belangrijke

gezamenlijk geformuleerde en breed gedragen kwaliteiten.

waarde naar boven en maakt bovendien de rode draad in onze eigen
geschiedenis zichtbaar. Bijna negentig jaar geleden werd Libau immers opgericht

Met het verdwijnen van de vanzelfsprekende ruimte voor nieuwbouw, groeide de

als ‘provinciale schoonheidscommissie’. En ondanks het feit dat er sindsdien veel

afgelopen jaren de waardering voor het bestaande en daarmee de betekenis van ons

veranderd is, is schoonheid anno nu een belangrijke drijfveer in ons handelen.

cultureel erfgoed. Het beheer ervan wordt steeds belangrijker en nieuwe ontwikkelingen

Het grote verschil met de vorige eeuw is waarschijnlijk dat wij niet meer alleen,

moeten niet slechts één enkele behoefte dienen, maar meerdere doelen faciliteren.

of als commissie, op zoek gaan naar het antwoord op die vraag wat schoonheid

Eigenaren van historische panden moeten bovendien in toenemende mate op zoek naar

is. We doen dit in toenemende mate samen met de mensen die in een gebied

nieuwe financieringsbronnen. De vraag hoe je een historisch pand zodanig kunt gebruiken

wonen, met de agrarisch ondernemer die zijn of haar bedrijf een duurzame

dat het zichzelf draagt, wordt steeds belangrijker. Ook dit stimuleert creativiteit en vraagt

toekomst wil geven en met mensen die dromen van een nieuwe toekomst voor

om de bereidheid om samen en in open overleg te kijken naar nieuwe functies voor oude

een oud pand of van een nieuwbouwhuis op een oude plek. Of op een nieuwe.

panden en oplossingen die de kans bieden om ‘dromen voor morgen te bouwen, op de
liefde voor wat was’.

Het afnemen van de groei creëert niet alleen tijd om na te denken over waarde, maar
betekent ook dat de rol van de overheid verschuift. Bewoners pakken in toenemende

Het verdwijnen van vanzelfsprekendheden, had en heeft niet in de laatste plaats tot gevolg

mate taken op die de overheid laat liggen en vervullen, al dan niet samen met andere

dat wij nieuwe verdienmodellen moeten ontwikkelen. Oude geldstromen verdwijnen,

organisaties, steeds vaker de rol van initiatiefnemer en trekker van ontwikkelingen. Van

nieuwe moeten gevonden en aangeboord worden. Dit vergt creativiteit en een andere

bovenaf bedenken en opleggen, maakt ook hierdoor in toenemende mate plaats voor het

manier van denken en inspireert om nieuwe producten te ontwikkelen. Het is de grote

zoeken naar de wijze waarop je de beweging kunt richten en initiatieven kunt omarmen.

uitdaging waar wij sinds 2012 voor staan. Een uitdaging die wij met veel liefde en inzet

Wij zijn er wat dat betreft buitengewoon trots op dat wij in 2012 een proces van

aangaan, omdat wij ook in de toekomst willen werken aan het behoud en de bevordering

cocreatie zijn gestart van zeer betrokken mensen. Bewoners en vertegenwoordigers van

van schoonheid in de prachtige provincies Groningen en Drenthe.

organisaties die actief zijn in het landschap, gemeente, provincie en Libau brachten samen
kennis in op het gebied van landschap, cultuurhistorie, stedenbouw en architectuur. Dit
cocreatieve proces leidde tot een integraal beeld van de geschiedenis van het landschap,
nederzettingspatronen en bebouwing van het totale grondgebied van de gemeenten
Oldambt en Eemsmond. Alle betrokkenen zochten samen naar de identiteit van het
landschap en benoemden de aanwezige waarden. Het resultaat is een ruimtelijk kwalitatief

...bouwen dromen voor morgen op onze liefde voor wat was
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Eind 2011 kreeg Libau van de Vereniging van Drentse Gemeenten de vraag om

verweven zijn. Het betekent ook dat beide provincies mensen de kans bieden om meer of

voor een groot aantal Drentse gemeenten de advisering op het terrein van

minder expertise op een specifiek terrein op te doen. Door kennis en ervaring te delen,

welstand te verzorgen. De provincie Drenthe legde daar de vraag bij om dit

bundelen onze medewerkers de kwaliteit van de inzet in beide provincies en verhogen zij

binnen de provincie Drenthe ook te doen op het gebied van cultuurhistorisch

de kwaliteit van onze totale expertise. Uitgangspunt is dat we meerwaarde halen uit de

erfgoed, waaronder archeologie en monumentenzorg. Aanleiding voor beide

combinatie van eigensoortige kwaliteiten, zonder alles tot een eenheidsworst te willen

vragen was het faillissement van de stichting Drents Plateau, die sinds 2001 in

maken.

Drenthe de advisering op deze terreinen verzorgde. Een zorgvuldig proces van
onderzoek en overleg volgde, met als resultaat dat Libau begin 2012 beide

Het feit dat Libau vanaf 1 juli 2012 binnen twee provincies actief was, betekende ook dat

vragen met ‘ja’ beantwoordde. Uit sociale overwegingen en om de continuïteit

wij geconfronteerd werden met verschillende werkwijzen, systemen en culturen. Waar

van de advisering te waarborgen, kreeg een deel van de mensen die bij Drents

de welstandsadvisering voor alle Groninger gemeenten op dezelfde wijze geregeld is,

Plateau werkten een contract bij Libau aangeboden. Het gevolg was dat Libau

bleek dit in Drenthe voor bijna iedere gemeente weer anders. Per saldo was en is dit

per 1 juli 2012 negen nieuwe werknemers verwelkomde en dat onze organisatie

daarmee complexer en duurder dan de eenduidigheid van het ‘Groninger systeem’.

daarmee in één klap van 20 naar bijna 30 mensen groeide.

Wij zijn daarom in 2012 al gaan nadenken over de vraag hoe hiermee om te gaan en
komen daartoe in 2013 met een concreet plan.

De groei van onze organisatie betekende dat wij letterlijk plaats moesten maken voor
nieuwe collega’s. We hebben er daarbij voor gekozen om mensen die op dezelfde

DIRE CTI E EN B ES TUUR

terreinen actief zijn zoveel mogelijk bij elkaar te zetten. Dit versnelde de onderlinge

Na ruim 30 jaar met veel liefde aan het stuur van Libau te hebben gestaan en onze

kennismaking en zorgde ervoor dat mensen aan elkaar gewend raakten. De nieuwe

organisatie te hebben uitgebouwd tot ‘adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit’, ging

mensen kwamen uit een cultuur waarin mensen anders met elkaar omgingen dan binnen

Wijbrand Havik eind 2012 met prepensioen. Tegelijk met hem nam ook Jeannette Roos,

Libau gebeurt en waarin zaken ook minder horizontaal georganiseerd waren dan bij ons.

beter bekend als ‘Roos’, afscheid van ons. Theo Hoek, sinds 1 januari 2011 bij Libau

Onze ‘platte’ organisatie en zowel formele als informele momenten hebben ertoe geleid

werkzaam als adjunct-directeur, volgde Wijbrand Havik op als directeur.

dat de ‘Drenten’ meer en meer onderdeel van Libau zijn geworden.

Eind 2012 traden bovendien Emme Groot, burgemeester van Appingedam, en Emiel
Koopmans, architect te Groningen, af als respectievelijk voorzitter en secretaris van het

Een andere belangrijke reden om mensen die op hetzelfde vakgebied actief zijn hun

bestuur van de stichting Libau. Zij werden begin 2013 opgevolgd door Meindert

werkruimte te laten delen, was de kans die dit biedt om kennis en ervaring uit te

Schollema, burgemeester van Pekela en Tonnis Bouman, architect te Groningen, als

wisselen. Groningen en Drenthe hebben ieder hun eigen aardigheden en kennen grote

respectievelijk voorzitter en secretaris. Het bestuur werd daarnaast in 2013 uitgebreid

verschillen voor wat betreft de ontstaansgeschiedenis van het landschap, de bewonings-

met twee Drentse leden: Jacob Bruintjes, wethouder in Borger-Odoorn en Anno Wietze

geschiedenis en de wijze waarop natuur, cultuur en landbouw al dan niet met elkaar

Hiemstra, wethouder in Hoogeveen.
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de identiteit van het landschap
en de bebouwde omgeving
speelt een belangrijke rol in al onze adviezen
we zoeken voortdurend naar het antwoord op de vraag
waar kom je vandaan en waar ga je naartoe
voor onze keuzes in het ‘nu’ is ook de gebruikswaarde
van een bouwwerk belangrijk
schoonheid is de universele waarde onder onze manier van kijken
en de drijfveer van ons werken

8

RUI M TEL I JK KARAKTERI S TI EK E HO O F D EL EM EN TEN

KW EL D ER

Gescheiden en verbonden door de Zeedijk.
Kenmerken van het gebied: wadden(kust), puur, natuur,
onontgonnen, getijdewerking.
Z EED I JK

Grens/verbinding. Wiede Leegte en Kwelderland, vergezichten,
waddenzeedijk.
W I ED E L EEGTE

Gescheiden door de Dollard en Zeedijk.
Kenmerken van het gebied: polderlandschap, incidentele
boerderijen, weidsheid, openheid, landbouw, donker/licht.
D O L L ARD RAN D

Drager dorpen en boerderijen, hamrikken, groene linten, grens/
overgangsgebied, tussen de gebieden met scheiding en tevens
verbinding.
S CHI EREI L AN D VAN W I N S CHO TEN

Gescheiden en verbonden door de Dollarrand.
Kenmerken van het gebied: intimiteit, laantjes, arbeiders, dorpen,
Blauwestad, groene kamers, met vensters op de Wiede Leegte.

IN T E GRAAL W ERKEN A A N R UI M TELI J KE KWA LI TE IT

De grootste kracht van Libau is dat de organisatie alle disciplines in huis heeft

gemeente in kaart te brengen. Het eindproduct bestaat uit twee delen. Het eerste deel

die actief zijn op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Concreet gaat het daarbij

‘Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief’ geeft inzage in de ruimtelijke hoofdstructuur van het

om welstandsarchitectuur, monumentenzorg, archeologie, cultuurhistorisch

landschap en de daaruit ontstane nederzettingspatronen en benoemt de identiteit

erfgoed, stedenbouw en landschap. We proberen in al ons advieswerk de kennis

verlenende ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Dit document kan ingezet

van al die disciplines te bundelen en aan elkaar te relateren. Een integrale

worden als regiekader bij ruimtelijke ingrepen of visieontwikkeling op landschaps- of

benadering is het uitgangspunt.

dorpsniveau. Het tweede deel doet hetzelfde met de bebouwingsstructuren en de
cultuurhistorische waarden op het niveau van het dorp en gebouwen. Dit tweede

T E A M RUI M TE L I JK E KWALIT EIT EN HU ISADVISEU RSCHAP

document wordt door de gemeente als basis gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe

Onze integrale manier van werken wordt misschien wel het sterkst zichtbaar in de

bestemmingsplannen en bijvoorbeeld erfgoedplannen en welstandsplannen.

werkzaamheden van het Team Ruimtelijke Kwaliteit. Dit team ondersteunt gemeenten van

De integrale aanpak en de cocreatie met betrokken mensen leidde in de eerste plaats tot

binnenuit, als een gedetacheerd ‘eigen’ ambtelijk apparaat. Libau wil daarmee bijdragen aan

een document waar alle betrokkenen heel erg blij van werden. De verschillende

de vergroting van de bestuurskracht en de ambtelijke slagkracht van de Groninger en

beleidsperspectieven zijn in dit ene document en op alle schaalniveaus geïntegreerd. Het

Drentse gemeenten. Gemeenten kunnen het Team Ruimtelijke Kwaliteit op projectbasis

biedt de gemeente de kans om de regie te voeren bij toekomstige ontwikkelingen en dit

inhuren, maar ook een contract Huisadviseurschap bij Libau afsluiten. Zo’n contract biedt

zodanig te doen dat de identiteit en ontstaansgeschiedenis van de gemeente tot hun

de kans om de expertise van het Team Ruimtelijke Kwaliteit naar behoefte in eigen huis

recht komen.

te halen. In 2012 adviseerde Libau vanuit het Huisadviseurschap aan 14 Groningse
gemeenten, bij acht hiervan gebeurde dit vanuit het contract Huisadviseurschap. De

KE NNIS C E NTRUM H E RBE S TE MMING N O O RD

eerste gemeente die een dergelijk contract sloot, was de gemeente Grootegast. Libau

Het Rijk heeft in haar ‘Visie Erfgoed en Ruimte’ het belang van gebiedsgerichte

ondersteunde deze gemeente bij de doorontwikkeling van het centrum, adviseerde over

erfgoedzorg onderstreept. In het hierbij behorende uitvoeringsprogramma werken

alternatieve mogelijkheden voor de invulling voor een geplande nieuwbouwlocatie en

publieke en private partijen samen op een vijftal thema’s:

over de verplaatsing van een school. We beoordeelden daarbij of verplaatsing ruimtelijk

• werelderfgoed

gezien wenselijk was, onder welke condities en waar naartoe.

• eigenheid en veiligheid
• herbestemming als gebiedsopgave

R U I M T E L I JK KWA L I TATI EF REG IEKAD ER OLDAMBT

• levend landschap

De gemeente Oldambt had in 2012 de primeur van de ontwikkeling van een ruimtelijk

• wederopbouw

kwalitatief regiekader. Onder leiding van Libau en tijdens een aantal workshops,
bundelden de professionals van Libau, gemeente, provincie, bewoners en mensen uit ‘het

Het projectplan ‘Noordelijke Strategie Herbestemming als gebiedsopgave 2013-2015’ van

veld’ hun kennis om de ontstaansgeschiedenis van het gehele grondgebied van de

de drie noordelijke provincies is in het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte
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gehonoreerd met subsidie. Doel van dit plan is het versterken van ruimtelijke kwaliteit en

De afgelopen jaren heeft een aantal gemeenten in de provincie Groningen Libau gevraagd

leefbaarheid. Het plan wil bovendien bijdragen aan de herbestemming van karakteristieke

om karakteristieke objecten te inventariseren en te waarderen. De gemeenten kiezen

panden. Uitgangspunt daarbij is ‘behoud door ontwikkeling’. De drie noordelijke

voor een invulling die past bij hun eigen ruimtelijk en cultuurhistorisch beleid. Veel

provincies hebben de drie noordelijke Steunpunten Cultureel Erfgoed/Monumentenzorg

gemeenten richten zich naar aanleiding van de provinciale verordening op het

gevraagd invulling te geven aan deze noordelijke strategie voor herbestemming als

beschermen van objecten in het buitengebied, zoals Hoogezand-Sappemeer, Oldambt en

gebiedsopgave. De steunpunten voor de provincies Groningen en Drenthe zijn bij Libau

Haren. Andere gemeenten hanteren een gemeentebrede aanpak.

ondergebracht. Libau heeft in dit kader in 2012 onder andere een congres georganiseerd,

De gemeente Menterwolde was de eerste Groninger gemeente die, gestimuleerd door

een uitvoeringsprogramma opgesteld en mee invulling gegeven aan de uitvoering daarvan.

lokale belangenverenigingen, de stap zette naar het waarderen en beschermen van
gebouwd erfgoed via het bestemmingsplan. Cruciaal voor het gemeentebestuur was het

INVENTA RISAT IE EN WAARDE RING KARAKTE RIS TIE KE BE BOUWING

creëren van maatschappelijk draagvlak door de bevolking vanaf het begin nauw bij het

De gebruiksmogelijkheden van de bestaande bebouwing en structuren worden nog

proces te betrekken. In de gemeente Slochteren is ingezet op de gemeentebrede

belangrijker nu de vraag naar toevoeging van nieuwe gebouwen afneemt. In samenhang

inventarisatie en waardering van de agrarische bebouwing. In het licht van het feit dat

daarmee is het des te belangrijker om te weten wat je hebt en dat te waarderen. Te

door schaalvergroting in de landbouw steeds meer agrarische bebouwing vrijkomt, wil de

beoordelen welke kernkwaliteiten van landschap, kernen en bebouwing het fundament

gemeente vooraf duidelijkheid bieden welke gebouwen een extra inspanning verdienen

van een gebied vormen en te kijken hoe je de beperkte middelen weloverwogen kunt

ten aanzien van behoud en gebruiksmogelijkheden, en welke bebouwing wordt losgelaten.

inzetten. Willen cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit een rol spelen in nieuwe

De beperkte middelen kunnen hierdoor effectief worden ingezet.

ruimtelijke ontwikkelingen en planvorming, dan kunnen ze niet vroeg genoeg in beeld

Libau stelde voor de gemeente Zuidhorn beeldkwaliteitplannen op voor de historische

worden gebracht.

dorpskernen. De gemeente kan hierdoor meer genuanceerd sturen op de kwaliteit van
het bebouwingsbeeld. Zuidhorn koos er daarnaast voor om de gebouwen die
ankerpunten vormen in het bebouwingsbeeld en de geschiedenis van het dorp aan te
wijzen als karakteristiek en ze op te nemen in het bestemmingsplan.
Gemeenten beseffen dat cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit op verschillende niveaus
doorwerken. Van structuurvisie tot ingreep op straatniveau, en alles wat daartussen ligt.
Libau ontwikkelt methodieken en producten om gemeenten te ondersteunen bij het
meewegen van de cultuurhistorische waarden en het bevorderen van de ruimtelijke
kwaliteit in alle ruimtelijke vraagstukken. De vorm waarin dit gebeurt, kan worden
afgestemd op de lokale behoefte en is daarmee altijd maatwerk.
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het drentse landschap is als een kleed waarin natuur
cultuur en landbouw met elkaar vervlochten zijn
en beekdalsystemen de weefdraden vormen
elke ingreep moet meegevlochten worden

12

Een integrale benadering leidde in Havelte tot een geslaagde landschappelijke inpassing

BE L GI S CHE K LO O S TERB O ERD ERI J I N HET W ES TERW O L D S E L AN D S CHAP

van een moderne stal bij een rijksmonument. Het betrof hier een bijzonder type stal, met

Het plan van een agrarisch ondernemer om in Sellingen een Belgische kloosterboerderij

een lichte opbouw in een staalconstructie en gebogen dakvlakken die deze stal de naam

te bouwen, bracht een interessante dialoog op gang tussen Libau en deze ondernemer.

‘vlinderstal’ bezorgden. De kopgevels zijn in hout of staal en zwart van kleur. Advisering

De initiatiefnemer had het plan een biologisch melkveebedrijf op te zetten en het gebouw

van Libau leidde ertoe dat de stal een zelfstandige plek op het perceel kreeg, op afstand

ook geschikt te maken om groepen bezoekers te ontvangen. Persoonlijke relaties met

van de boerderij. Deze afstand wordt optisch nog versterkt doordat de stal niet aansluit

een Belgische kloosterorde leidden tot de wenselijkheid om het ontwerp van de

op de oriëntatie van de boerderij, maar op die van de bestaande houtsingel. De stal is

boerderij hiernaar te laten verwijzen. Dit betekende concreet de keuze voor een

hier evenwijdig aan gebouwd en draait weg van de boerderij. Het resultaat is een geslaagd

ontwerp waarin gebouwen rond een binnenhof gesitueerd werden.

initiatief om in deze waardevolle, historische omgeving een nieuw en eigentijds element
toe te voegen.

Op de locatie van deze nieuwe boerderij stond in het verleden ook een boerderij.
De exacte plek hiervan was echter niet geschikt voor nieuwbouw. De eerste gezamenlijke
actie in de begeleiding van het planproces was dan ook een zoektocht naar een
landschappelijk passende plek op het terrein. De eigenaar had een plan gemaakt voor een
huis met bezoekerscentrum in oude stijl en een plan voor een stal in een eigentijdse stijl.
Beide delen, met verschillende materialisatie en uitstraling, waren op een onsamenhangende wijze gekoppeld. De inzet van Libau was er daarom in eerste instantie op
gericht om van beide panden een geheel te maken. Na meerdere modellen te hebben
besproken, besloot de eigenaar de gebouwen zodanig te situeren dat ze aansloten op de
landschappelijke structuur, met een front naar de weg. De stal werd daarbij in de breedte,
geheel achter het traditionele hof geplaatst. Aan de voorzijde van de bebouwing staat een
entreepoort met een toren. Deze heeft twee symmetrische zijvleugels, zichtbaar via een
open te kappen bestaande groensingel langs de weg. De bij het proces ingeschakelde
moderne stallenbouwer heeft een constructie bedacht die aan de buitenzijde een
eenduidige vorm, met een steil dak, vertoont. Afstemming van materialen heeft ertoe
geleid dat in zijn geheel een klassieke uitstraling ontstond. De bedachte materialen
zouden uit hergebruik vanuit Oost-Europa komen, met kleuren die in het algemeen
afwijken van het beeld in Westerwolde. Libau heeft hier echter een streep voor getrokken
en de eis van ‘Westerwolds rood’ aan de vergunning gekoppeld. Uit reacties van
omwonenden bleek dat dit laatste voor hen zeer belangrijk is.

WE L STAND: DE MEER WA A R D E VA N A DVI SER I N G

Welstandsadvisering is voor Libau misschien wel het meest besproken onderwerp

“Belangrijk criterium bij het ontwerp voor een bedrijfsplan op dit terrein

van 2012. Iedere verandering in de regelgeving eromheen, zoals de Haagse

is de kleurstelling. Het gaat daarbij met name om grijstinten. Dit

introductie van de zogenaamde KAN-bepaling, lijkt meteen weer een discussie
op te roepen over nut en noodzaak van welstand. Welstand lijkt daarnaast voor

bedrijventerrein, dat vanaf de A7 goed zichtbaar is, krijgt daardoor een

sommigen een gemakkelijk te scoren succes in de zoektocht naar de

evenwichtig aanzien. Het zijn niet de individuele panden die opvallen,

vermindering van regeldruk. Zorgvuldigheid en aandacht voor vormgeving en

maar de samenhang tussen de panden. De commissie heeft bij een aantal

detaillering, die bijdragen aan de kwaliteit van een grotere omgeving, zijn echter
juist nu belangrijk. Waar de ene gemeente kiest voor welstandsvrij bouwen,
kiezen andere daarom juist voor een meer integrale benadering, waarbij niet

plannen niet alleen op de kleur ingezet, maar ook op een kwalitatieve
uitstraling van de gevels.”

alleen naar de architectuur maar nadrukkelijk ook naar de omgeving van een
pand gekeken wordt.

Een belangrijk gevolg van de keuze voor welstandsvrij bouwen, is dat een integrale
benadering van ruimtelijke kwaliteit hiermee ook niet meer mogelijk is. En dat is jammer,

Binnen en buiten Libau voeren wij een permanente discussie over opzet, inhoud en

want een pand staat nooit op zichzelf maar is ook altijd onderdeel van een groter geheel.

proces van het in stand houden en doorontwikkelen van een goede omgevingskwaliteit.

De architectuur van een pand, de oriëntatie ervan en de situering op de kavel kunnen

Landschappelijk, stedenbouwkundig, cultuurhistorisch en architectonisch.

ook de kwaliteit van de omgeving versterken of juist verminderen.

Welstandsadvisering komt daaruit elke keer tevoorschijn als een efficiënte en veel

De welstandsarchitecten van Libau kijken daarom altijd breder dan het ontwerp van dit

opbrengst genererende aanpak en werkwijze. Libau is er trots op.

ene pand. Dat dit integrale kijken niet betekent dat een nieuw ontwerp geen eigenzinnig
karakter mag hebben, illustreert het advies dat de welstandscommissie in 2012 voor een

WEL STA ND S V R I J O F I N T EG RALE BENA D ERING

plan in de gemeente Oldambt gaf:

Bij de evaluatie van het welstandsvrije bouwen in de gemeente Marum, concludeerde de
welstandscommissie dat de betreffende bouwwerken voldoen aan ‘redelijke eisen van

“Het gebouwontwerp past niet vanzelfsprekend in de gebouwtypologie

welstand’. De commissie geeft echter ook aan het jammer te vinden dat zij bij een aantal

van het lint, maar kent op zichzelf beoordeeld wel een bovengemiddelde

bouwwerken niet haar professionele advies heeft kunnen inzetten om tot een betere
kwaliteit te komen. ‘Een hogere kwaliteit had daar wezenlijk kunnen bijdragen aan een

kwaliteit. Het geeft het lint bovendien een meer moderne uitstraling, die

fraaier bebouwingsbeeld.’ De advisering rond de plannen voor nieuwbouw van

aansluit bij de veranderende context. De welstandscommissie heeft daarom

bedrijfspanden op bedrijventerrein De Poort in Marum, waarover de welstandscommissie

een positief advies gegeven.”

wel geadviseerd heeft, illustreren deze conclusie:
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de eigen identiteit is voor veel mensen
nauw verweven met de plek waar ze wonen
en het landschap waarmee ze zich verbonden voelen

H E R WA A R D E R I N G C U LT U R E E L E R F G O E D

Een toenemend aantal mensen is weer op zoek naar de eigen wortels en heeft de

verhoudt tot andere beleidsvlakken. Het beeld van wat we hebben (inventarisatiekaart),

behoefte om de eigen identiteit herkenbaar neer te zetten. Die identiteit is voor

wordt dan voorzien van een weging (waardenkaart), die vervolgens weer vertaald wordt

velen nauw verweven met de plek waar ze wonen en het landschap waarmee ze

in een ambitie (beleidskaart). Libau is in 2012 gestart met het maken van

zich verbonden voelen. De identiteit van een plek wordt vaak bepaald door

cultuurhistorische waardekaarten voor gemeenten.

ontwikkelingen die hier in het verleden zijn ingezet. Dat geldt voor individuele
gebouwen, en het geldt ook voor composities van gebouwen, voor

NIE UWE ONTWIKKE LINGE N IN BE S CHERM D D O RPS G EZ I CHT F RED ERI K S O O RD

nederzettingspatronen, de inrichting van de omgeving, landschappelijke

Het erfgoed van de Maatschappij van Weldadigheid is uniek voor de cultuurhistorische en

karakteristieken en het gebruik ervan. Om goed te kunnen adviseren over

landschappelijke geschiedenis van Drenthe. De ruimtelijke karakteristieken van het

toekomstige ontwikkelingen, is kennis over het bestaande essentieel. Libau heeft

landschap en de bebouwing zijn nog steeds goed herkenbaar en in het verleden reden

deze kennis bij uitstek in huis. De combinatie van verschillende vakgebieden

geweest tot aanwijzing van de beschermde rijksdorpsgezichten Frederiksoord-

biedt ook hier de kans op een integrale blik. Die niet alleen kijkt naar functies in

Wilhelminaoord en Veenhuizen. Inmiddels is een traject gestart om te komen tot een

het verleden, maar ook meedenkt over een nieuwe bestemming en plannen die

Unesco-werelderfgoed nominatie.

ons cultureel erfgoed een duurzame toekomst in de moderne tijd geven.
Naast de orthogonale ruimtelijke structuur maken de van oorsprong reeksen kolonieCU LT U U R H I S TO R I S C H E WAA RD ENKAA RT EN

woningen onderdeel uit van deze kwaliteit. De Maatschappij van Weldadigheid is van plan

Regionale overheden zijn sinds 2012 wettelijk verplicht om cultuurhistorisch beleid te

om, veelal op historische bebouwingsplekken, nieuwe koloniewoningen te bouwen

maken. Het duiden en waarderen van de gemeentelijke cultuurhistorie in beleids- en

waaronder langs de Wilhelminalaan. Deze weg is de belangrijkste hoofdas binnen de

waardenkaarten moet ertoe leiden dat deze waarden niet in de slotfase getoetst worden,

cultuurhistorische structuur van het beschermde dorpsgezicht Frederiksoord-

maar vanaf het begin worden meegewogen. Cultuurhistorische waarden kunnen daarmee

Wilhelminaoord. De nieuwe ontwikkeling vraagt om een andere inrichting van deze as:

ook een inspiratiebron worden voor nieuwe ontwikkelingen. Zeker wanneer ze al op tafel

passend bij de cultuurhistorische context en de principes van duurzaam veilig.

liggen voordat het ontwerpproces begint.

Libau heeft in 2012 een cultuurhistorische verkenning uitgevoerd en aanbevelingen en

Cultuurhistorische beleids- en waardenkaarten kunnen een positieve bijdrage leveren aan

ontwerpuitgangspunten geleverd voor de herinrichting van deze weg, waarbij cultuur-

ambities in structuurvisies en een rol spelen in integraal omgevingsbeleid. De cultuur-

historie leidend is. In het vervolgtraject worden ontwerpsessies georganiseerd met de

historische identiteit van een gebied levert bovendien inspiratie voor recreatieve en

verkeerskundigen en belangengroepen om te komen tot passende oplossingen.

toeristische doeleinden en kan een impuls betekenen voor economische en
maatschappelijke ambities in een gebied.
Inventariseren en waarderen alleen is niet voldoende. Pas als er beleid wordt gemaakt,
wordt inzichtelijke welke plaats cultuurhistorie in de gemeente krijgt en hoe zij zich
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EEN MOD ERN PLA N VOOR DE MONUME NTALE MARKTP LE INKE RK

verder wordt afgemaakt, krijgt de nieuwbouw een eenduidiger vorm, die nog meer leest

IN WINSCHOT EN

als een op zichzelf staand paviljoen.

Eén van de meest spraakmakende monumentenplannen uit 2012 betreft de dertiende-

De commissie zag het gewijzigde ontwerp als een sterke verbetering. Dit neemt niet weg

eeuwse Sint Vituskerk op het Marktplein te Winschoten. De fraai gedetailleerde gevels

dat de nieuwbouw nog altijd van grote invloed is op de beleving van het vrij op het

van deze monumentale kerk tonen de invloed van zowel de Romaanse als de Gotische

marktplein gelegen kerkgebouw. Dit geldt ook voor de relatie tussen de kerk en de

architectuur. De open ruimte rond de kerk is aanvankelijk in gebruik als kerkhof, en is

noordelijke pleinwand met daarin de toren. Uit oogpunt van gebruik is het begrijpelijk dat

later bestraat en gebruikt voor markten. De losstaande kerktoren stamt uit de zestiende

de nieuwe functies direct verbonden moeten worden met de kerk. Uit oogpunt van de

eeuw en is opgenomen in de bebouwingswand rond het kerkplein.

beeldwaarde van het kerkgebouw en de historisch gegroeide stedelijke ruimte geeft de
commissie echter sterk de voorkeur aan herontwikkeling van een van de leegstaande

De Protestantse Gemeente Winschoten heeft laten onderzoeken hoe de kerk kan

panden in de pleinwand. De brandstichting in een aantal van juist deze panden droeg bij

worden aangepast aan de hedendaagse gebruikseisen en beoogde nevenfuncties als

aan de urgentie van het probleem van leegstand in de binnenstad.

ruimte voor concerten of andere bijzondere bijeenkomsten. Doel is de kerk geschikt te
maken voor multifunctioneel gebruik en opnieuw een plek middenin de samenleving te

H E RB ES TEM M I N G M O N UM EN TAL E EN KARAKTERI S TI EK E PAN D EN

geven.

Groot voordeel van een respectvolle herbestemming is dat de kenmerken van de directe

Het eerste schetsontwerp toonde een plan voor uitbreiding van het monumentale

omgeving bewaard blijven. De stedenbouwkundige en landschappelijke structuur

kerkgebouw met een nieuw gebouw naast de bestaande kerk. Dit kende een geheel eigen

bijvoorbeeld, maar ook de maatschappelijke waarde, de belevingswaarde en de onderlinge

vorm en eigentijds materiaalgebruik. De nieuwbouw bestond uit een plat gedekt paviljoen

samenhang hiervan. Libau stimuleert daarom herbestemming van gebouwen en heeft een

met een ellipsvormige plattegrond. Dit paviljoen werd met de kerk verbonden door een

‘herbestemmingsmakelaar’ in huis die schakelt en makelt tussen leegstaande gebouwen en

tussenlid ter plaatse van twee later dichtgezette toegangen in de kerkmuur. Het oude

investeerders. Wij adviseren regelmatig over herbestemming en doen voor eigenaren en

verenigingsgebouw staat op enige afstand van de kerk.

toekomstige eigenaren van monumentale en karakteristieke panden haalbaarheidsstudies

Het ontwerp riep veel reacties op. Dergelijke nieuwbouw heeft grote uitwerking op het

voor een herbestemming. Libau adviseert bovendien over financieringsregelingen en

architectonische beeld, de cultuurhistorische waarde en de stedenbouwkundige kwaliteit

brengt eigenaren in contact met financieringspartijen als het Nationaal Restauratiefonds.

van de stedelijke ruimte. De monumentencommissie was in eerste instantie vooral

In de praktijk blijkt dat een zo vroeg mogelijke afstemming tussen de betrokken partijen

kritisch ten aanzien van de forse uitwerking van de nieuwbouw op de stedelijke ruimte

de kans op een geslaagde en duurzame herbestemming aanmerkelijk doet stijgen.

rond de kerk. Mede naar aanleiding van de eerste adviesronde is het ontwerp aangepast.
Het omvangrijke programma werd teruggebracht, waardoor kon worden afgezien van een

VAN C AF ÉB O ERD ERI J N AAR W O N EN , ATEL I ER EN LO G I ES

tweede bouwlaag. De nieuwbouw is in het tweede ontwerp niet alleen lager, maar beslaat

Het in Interbellumarchitectuur gebouwde voormalige café-restaurant Drent in Norg is

ook een kleiner grondvlak. Doordat de ellipsvorm vergeleken met het eerdere ontwerp

rond 1940 gebouwd. Dit in de lengterichting langs de straat gebouwde café met woonhuis

en een forse schuur, was een goed voorbeeld van de combinatie van wonen, horeca en

samenwerking met de provincie Drenthe. Onze adviseur stuurde daarbij met name op

boerenbedrijf. De provincie Drenthe wees het bijzondere gebouw in 2008 aan als

het versimpelen van kaarten en het toegankelijk maken van informatie. De gemeentelijke

provinciaal monument. Het pand kwam te koop toen de eigenaar overleed en werd in

waardenkaarten die inmiddels gereed zijn, zijn daardoor zowel door de gemeente als

2012 gekocht door de huidige eigenaar die hier wilde gaan wonen. Hij wilde bovendien de

door de burger te gebruiken. De kaarten bieden de gemeente zo bruikbaar mogelijke

voormalige cafézaal als atelierruimte inrichten en in de grote schuur logiesruimte

informatie voor de wettelijk verplichte opname van de archeologische waarden in

realiseren. Deze nieuwe eigenaar meldde zich in 2012 bij Libau, met de vraag om advies

bestemmingsplannen.

over zijn herbestemmingsinitiatieven. Hierop volgden verschillende besprekingen tussen
de eigenaar, de gemeente Noordenveld en medewerkers van Libau. De eigenaar werd
door Libau verder begeleid in het financieringstraject en in december 2012 werd een
aanvraag ingediend voor een laagrentende lening uit het Drents Monumentenfonds,
speciaal voor provinciale monumenten. De toegezegde lening werd, evenals aanvullende
financiering, afgesloten bij het Nationaal Restauratiefonds.
A R CHE O LO G I S C H E WA ARD ENKA A RT EN

De gemeente Coevorden heeft cultuurhistorie hoog in het vaandel staan. Het speelt een
belangrijke rol in de plannen voor de vernieuwing van de binnenstad en in het nieuwe
toeristische beleid van de gemeente. Coevorden ontstond in de middeleeuwen op een
zandopduiking bij het beekdal van het Loodiep, op een plek waar het beekdal gemakkelijk
te passeren was. Deze voorde in het beekdal vormde een belangrijke schakel in de
verbinding tussen Noord- en Midden-Nederland en speelde in de late middeleeuwen een
belangrijke rol in het politieke en economische bestel van het bisdom Utrecht. Deze
verbinding gaf namelijk toegang tot belangrijk bezit van het bisdom in Drenthe en
Groningen (Stad en Gorecht). Coevorden had al in de 12de eeuw een kasteel ter
bescherming van de voorde en voor het heffen van tol. In de ondergrond van Coevorden,
maar ook het buitengebied, zijn kortom veel archeologische vondsten te verwachten.
Om de archeologische waarden goed in kaart te brengen en te beschermen, gaf de
gemeente Coevorden in 2012 een extern bureau de opdracht om een archeologische
waardenkaart op te stellen. Libau begeleidde dit proces namens de gemeente en in
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groningen kent een robuust landschap
de harde dominantie in de wijze waarop het zich etaleert
maakt dat iedere ingreep behoedzaam
moet plaatsvinden en zacht moet landen

W E R K E N A A N E E N L E V E N D P L AT T E L A N D

De kwaliteit van het landschap speelt een belangrijke rol in de leefbaarheid en

van enkele opvallende objecten in het buitengebied. De meest opmerkelijke objecten

de toeristische aantrekkingskracht van een gebied. Zowel in Groningen als in

waren camperplaatsen, recreatiehuisjes, UMTS-masten en een mastencomplex voor

Drenthe wordt het landschap in hoge mate bepaald door de landbouw. De

zendamateurs. Samen met de gemeenten maakten we plannen die ervoor zorgen dat

kwaliteit ervan is dan ook nauw verbonden met ontwikkelingen die zich binnen

dergelijke artefacten geplaatst kunnen worden, zonder dat de kwaliteit van het fraaie

die landbouw voordoen. Een duurzame toekomst voor het buitengebied vraagt

landschap achteruit gaat.

om ruimte voor de ontwikkeling van de landbouw. En om respect voor de
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de omgeving waarin die

KE UKE NTAFE LGE S P RE KKE N

ontwikkeling plaatsvindt.

Libau voerde in 2012 in de provincie Groningen in totaal 66 keukentafelgesprekken. Dit
gebeurde in vrijwel alle gemeenten in deze provincie. Opvallende afwezigen waren de

Libau adviseert in Groningen jaarlijks over zo’n 65 plannen voor schaalvergroting aan

gemeenten Grootegast en Marum. Dit valt deels te verklaren door het feit dat deze

gemeenten. De methodiek die wij daartoe inzetten, is die van de ‘keukentafelgesprekken’.

gemeenten door hun landschappelijke structuur waarschijnlijk minder grote bedrijven

Deze gesprekken zijn erop gericht om alle belangen bij elkaar te brengen: die van de

kennen die aan de grens van het bouwblok zitten. In de andere gemeenten zijn het zowel

agrarisch ondernemer en die van de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving. Goed overleg

de akkerbouwbedrijven als de melkveehouderijen die een gestage groei kennen.

leidt over het algemeen tot een plan dat de boer een toekomst biedt en landschappelijk
goed ingepast is. De provincie Groningen subsidieert onze inzet bij deze

De wijze waarop de keukentafelgesprekken worden gevoerd, onderging in 2012 een

keukentafelgesprekken.

verandering ten opzichte van de jaren daarvoor. De provincie Groningen heeft gemeenten

Ook in Drenthe is onze advisering over schaalvergroting gericht op het dienen van

meer beleidsruimte gegeven om zelf tot 2 hectare grote bouwblokken beslissingen over

meerdere belangen. De advisering heeft hier een meer incidenteel karakter.

schaalvergroting te nemen. Deze provincie bevordert de inschakeling van Libau middels
een financieringsbijdrage. Doel hiervan is het bevorderen van een zorgvuldige

Schaalvergroting betekent niet alleen dat een aantal bedrijven in omvang toeneemt, het

planvorming.

betekent ook dat een aantal boerderijen en erven de agrarische functie kwijtraakt. Een
goede nieuwe functie op een zorgvuldige wijze ingepast, draagt bij aan de leefbaarheid en

INPAS S ING AARDAP P E L LOODS BE S C HERM D D O RPS G EZ I CHT O UD ES CHAN S

de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Libau adviseert in dit kader regelmatig over

De eigenaren van een agrarisch bedrijf in het beschermde dorpsgezicht van Oudeschans

de herbestemming van een boerderij. Wij adviseren gemeenten bovendien bij het maken

wilden in 2012 een nieuwe aardappelloods bouwen. Libau deed vervolgens een studie

van beleid op het gebied van vrijkomende agrarische bebouwing.

naar de positionering van de nieuwe loods en organiseerde keukentafelgesprekken met
de eigenaren. Deze waren erop gericht bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken en de

Niet alleen agrarisch ondernemers, ook anderen bouwen in het buitengebied. Een aantal

uitbreiding zodanig te laten plaatsvinden dat dit zou leiden tot een minimale aantasting

gemeenten vroeg Libau in dat kader om te adviseren over de landschappelijke inpassing

van de stedenbouwkundige en cultuurhistorische structuur. Het resultaat is een
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aardappelloods die wat vormgeving past bij deze bijzondere locatie en landschappelijk

P ROJE CT V I TAAL PL ATTEL AN D

optimaal is ingepast.

Samen met een externe partner gaven wij in 2012 verder invulling aan het Project Vitaal
Platteland - Vitale Architectuur. Dit project heeft als doel de schoonheid van het

BOERD ERIJ EN A A N D E WADDE NKUS T

landschap en de gebouwen van de provincie te bevorderen en in stand te houden en is

Libau heeft in 2012, samen met LTO-noord en Landschapsbeheer Groningen, verder

met name gericht op een duurzaam, mooi en vernieuwend ontwerp van nieuwe stallen.

invulling gegeven aan het project ‘Boerderijen aan de Waddenkust’. Dit project moet
ertoe leiden dat de rijke geschiedenis van het boerenleven en de boerderijen in het

Op 22 november organiseerden wij ten slotte een druk bezocht symposium over de

landschap zichtbaar blijven. Nieuwe ontwikkelingen moeten zodanig vorm krijgen, dat dit

ontwikkelingen op agrarische bedrijven en de concrete resultaten op een aantal locaties.

meerwaarde betekent voor het landschap. Inzet is herstel van waardevolle elementen,

Dit gebeurde in het bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep van de Stichting Het

gebouwen en erven en een behoedzame vernieuwing en soms vergroting daarvan.

Groninger Landschap.

BESTUUR

H E T B E S TUUR VA N L I B AU G RONING EN EN LIBAU G RONINGE N E N DRE NTH E
WA S I N 2 0 1 2 A L S VO L GT SA MENG EST ELD .

E.A. Groot 		

- burgemeester Appingedam

Ir. E.A.D. Koopmans		

- architect

drs. J.R.M.F. Cooijmans ra

- econoom

K.B. Dijkstra

- burgemeester Grootegast

		

ing. H. Holstein 		

- sr. beleidsmedewerker ruimte gemeente Vlagtwedde

mw. van den Aker		

- wethouder gemeente Oldambt

drs.ir. K.F. Geijzendorffer

- adviseur

In het bestuur traden de leden Groot, Cooijmans en Koopmans op als respectievelijk
voorzitter, penningmeester en secretaris.
Libau Groningen vormt een personele unie met de Monumentenwacht Groningen.
Het bestuur en directie van Libau Groningen is gelijk aan dat van de Monumentenwacht.
De monumentenwachters opereren vanuit het depot in Aduard, het management en de
administratie zijn in Pakhuis Libau gevestigd.
Binnen Libau opereren de steunpunten Cultureel Erfgoed Groningen en Drenthe.
De steunpunten worden gesubsidieerd door de provincies Groningen en Drenthe en
voorzien in de ondersteuning van gemeenten en monumenteneigenaren in de provincies
Groningen en Drenthe.
Samen met de zusterorganisaties in andere provincies maakt Libau deel van uit van het
landelijk Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland. Libau is tevens aangesloten bij de
landelijke Federatie Welstand..
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GEMEE NTEN

Emmen

WELSTAND

ARCHEOLOGIE

MONUMENTEN				

1640

1516

1269

1353

1296

1049

Hoogeveen

116

0

6

Haren

258

189

144

152

134

91

Midden Drenthe

pm

6

1

Hoogezand-Sappemeer

277

203

128

141

98

86

Meppel

10

0

3

Leek

367

251

188

185

111

83

Noordenveld

49

9

2

Loppersum

121

99

89

87

71

59

Tynaarlo

108

0

7

De Marne

151

109

103

98

64

59

Westerveld

56

19

3

Marum

177

172

161

123

51

22

Menterwolde

186

135

94

109

97

46

Oldambt				238

179

150

37

42

564

93

35

Pekela

92

88

51

46

Slochteren

202

188

154

125

97

83

Stadskanaal

295

230

207

190

161

122

Ten Boer

113

102

58

90

56

44

Veendam

235

217

171

167

109

84

Vlagtwedde

235

256

200

177

141

116

Winsum

195

180

101

85

90

55

Zuidhorn

253

221

216

164

117

113

6268

5556

4483

4208

3405

2704

Totaal

* van jan t/m dec

Totaal
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JAARREKENING 2012 LIBAU - GRONINGEN

B A LA N S PER 31 D ECEM B E R 2 0 1 2 							
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ACT IVA

31 D EC. 2012

31 D EC. 2011

In euro’s
			
MAT ERIËLE VA ST E ACT IVA 								

Terreinen en gebouwen

562.631

580.287

Inrichtingskosten

76.605

80.989

Kantoorinventaris

24.513

9.778

663.749
671.054
			
FINANCIËLE VAST E ACT IVA 								

Deelneming

10.000

10.000

			
VLOT T END E ACT IVA 								

Debiteuren

233.727

95.881

Overige vorderingen en overlopende activa

213.938

222.690

447.665
318.571
			
LIQU ID E MID D ELEN 						

Postbank

67.290

16.904

Postbank - creditcardrekening

1.109

1.699

Postbank - rentemeerrekening

0

155.809

Rabobank
Rabobank spaarrekening

835

432

668.061

599.990

737.295
774.834
						
1.858.709

1.774.459

PA SSI VA

31 DE C . 2012

31 D EC. 2011 				

			
EI GE N V E R M O G E N 								

Kapitaal

1.247.464

1.254.268

Reserve huisvesting

87.850

106.100

Onderhoudsreserve

68.212

60.712

1.403.526
1.421.080
						
			
B EST E M M I N G S F O ND S E N 								

Bestemmingsfonds Steunpunt

132.742

107.598

132.742

107.598				

					
KO R T LO P E N D E S C H UL D EN 								

Crediteuren

94.737

62.229

Belastingen en premies

95.695

52.965

Onderhanden projecten

1.272

1.200

130.737

129.387

Overige schulden en overlopende passiva

322.441
245.781
									
		

							
1.858.709

1.774.459
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EX PLOI TATI ER EKEN I NG 2 0 1 2 - L IB AU G R O NING E N
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LA STEN

In euro’s
Personeelskosten
Huisvestingskosten

RE K E NING

BE GRO TING

RE K E NING

2012

2012

2011

1.022.555

1.095.750

956.361

39.122

40.000

33.650

59.797

43.500

43.843

122.874

95.250

90.926

46.594

42.500

41.918

1.290.942

1.317.000

1.166.698

364.276

305.400

350.640

Kosten IWO-project

121.377

145.000

120.329

Overige projecten

293.086

70.000

229.672

778.739

520.400

700.641

Kantoorkosten
Algemene kosten
Afschrijvingen

Kosten Steunpunt monumenten

Naar bestemmingsreserve Steunpunt

25.144

0

12.556

Naar bestemmingsreserve Libau

(6.804)

(79.500)

(61.049)

18.340

(79.500)

(48.493)

2.088.021

1.757.900

1.818.846

BATE N

R E K E NING

BE GRO TING

RE K E NING

In euro’s

2012

2012

2011

341.951

500.000

406.708

4.312

5.000

4.311

802.327

605.000

690.049

1.148.590

1.110.000

1.101.068

389.420

305.400

363.196

Adviesopbrengsten
Contributies
Overige opbrengsten

Baten Steunpunt monumenten
Baten IWO-project

106.614

125.000

106.035

Overige projecten

432.647

225.000

237.797

928.681

655.400

707.028

10.750

(7.500)

10.750

2.088.021

1.757.900

1.818.846

Mutaties in reserves Libau
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JAARREKENING 2012 - LIBAU GRONINGEN/DRENTHE

B A LA N S PER 31 D ECEM B E R 2 0 1 2 							
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ACT IVA

31 D EC. 2012

31 D EC. 2011

In euro’s
VLOT T END E ACT IVA 							

Debiteuren

82.937

0

Overige vorderingen en overlopende activa

28.304

0

111.241
0				
				
LIQU ID E MID D ELEN 							

Banken

81.905

0

81.905
0
						
193.146

0

						
PASSIVA

31 D EC. 2012

31 D EC. 2011

EIG EN VERMOG EN 							

Kapitaal

(3.072)

0

(3.072)

0

KORT LOPEND E SCHU LD E N 							

Crediteuren

82.565

0

Belastingen en premies

28.215

0

Overige schulden en overlopende passiva

85.438

0

196.218
0
						
193.146

0

						

		

E XPLO ITATIEREKENING PER 31 D ECEM B ER 2012 				
L A ST EN

In euro’s

RE KE NING

BEG RO TI N G

REK EN I N G

2012

2012

2011

331.134

359.877

0

Huisvestingskosten

6.817

6.500

0

Kantoorkosten

9.317

7.000

0

30.195

63.375

0

7.616

18.500

0

0

(500)

0

(28.976)

(20.000)

0

Personeelskosten

Algemene kosten
Afschrijvingen
Rente baten en lasten ( )
Bijzondere baten en lasten ( )

414.055
475.752
0
				
Kosten Steunpunt

159.353

215.436

0

159.353
215.436
0
				
Naar bestemmingsreserve Libau

(3.072)

8.125

0

(3.072)
8.125
0
				
570.336

699.313

0

				
B AT E N

RE KE NING

BEG RO TI N G

REK EN I N G

2012

2012

2011

Adviesopbrengsten

137.210

294.485

0

Overige opbrengsten

213.289

215.436

0

In euro’s

350.499
509.921
0
			
Baten Steunpunt

219.837

189.392

0

219.837
189.392
0
				
570.336

699.313

0
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TOELICHTING OP DE JAARREKENINGEN 2012
Libau kent sinds 2012 twee stichtingen: Libau Groningen en Libau Groningen Drenthe

TOELI CHTI N G LI B AU G R O NING E N

30

ALG EMEEN 					

LAS T EN 					

De exploitatierekening Libau 2012 sluit af met een negatief resultaat van € 6.804.

De personeelskosten betreffen salarissen, sociale lasten en pensioenpremies, reis- en

Het gehele resultaat is onttrokken aan het kapitaal van Libau.

overige kosten personeel en inhuur van derden.		

Het resultaat is positief beïnvloed door mutaties in de reserves van per saldo € 10.750.

De post huisvestingskosten omvat onderhoud pand, schoonmaakkosten, huishoudelijke

De activiteit Steunpunt monumenten sluit af met een positief resultaat van € 25.144.

kosten nuts- en overige kosten.				

Het gehele resultaat is toegevoegd aan het bestemmingsfonds Steunpunt.

De post kantoorkosten omvat kantoorbenodigdheden, drukwerk, onderhoud en klein

					

aanschaf, porti- en telefoonkosten.				

ACT IVA 					

De post algemene kosten omvat accountant- en administratiekosten en accountant,

De restwaarde van terreinen en gebouwen is gesteld op € 340.335.

vakliteratuur, contributies, verzekeringen, bestuurs- en commissiekosten.

Afschrijving vindt plaats tot deze waarde over een periode van 30 jaar.			

De post afschrijvingen omvat de afschrijving van gebouwen, inrichting en (kantoor)

Op de verbouwings- en inrichtingskosten wordt afgeschreven over een periode van

inventaris.

respectievelijk 30 en 10 jaar.				

De activiteiten van het Steunpunt monumenten worden uitgevoerd door Libau op basis van

De kantoorinventaris (apparatuur) wordt afgeschreven in 3 jaar.

budgetsubsidies van de Provincie Groningen en Libau.

De deelneming betreft Groninger Monumenten Fonds N.V.

					

					

BATEN 					

PASSIVA 					

De contributies zijn gebaseerd op 1,5 eurocent per inwoner met een minimum van € 30 en

Het kapitaal ultimo 2012 bedraagt na onttrekking resultaat (€ 6.804) in totaal € 1.247.464.

een maximum van € 225. Het aantal verstrekte adviezen bedroeg 2.704, inclusief adviezen

De reserve huisvesting bedraagt € 87.850. Om de huisvestingskosten de komende jaren op

voor de stad Groningen (1.049 in 2012).			

een constant niveau te houden zal een beroep worden gedaan op deze reserve.

Voor het jaar 2012 is een tariefkorting toegepast van nihil (boekjaar 2011: nihil).

Aan de onderhoudsreserve is in het boekjaar per saldo € 7.500 toegevoegd.

De post overige opbrengsten omvat voornamelijk de dienstverlening aan de Gemeente

Het bestemmingsfonds Steunpunt monumenten heeft betrekking op de activiteiten van het

Groningen (stedelijke welstandcommissie) en de doorberekening van personeels- en

Steunpunt en bedraagt na verdeling van het resultaat 2012 € 132.742.

overige kosten aan Steunpunt monumenten, Libau Groningen Drenthe en aan de

					

Monumentenwacht Groningen.
					

TOE L ICH TING LIBAU GR ON I N GEN / D R EN THE
A L GE M E E N 					

De exploitatierekening Libau Groningen Drenthe 2012 sluit af met een negatief resultaat
van € 3.702. Het gehele resultaat is onttrokken aan het kapitaal van Libau.
								
PA SSI VA 					

Het kapitaal ultimo 2012 bedraagt na onttrekking resultaat (€ 3.702) in totaal € 3.702
negatief.
					
L A ST EN 					

De personeelskosten betreffen salarissen, sociale lasten en pensioenpremies, reis- en
overige kosten personeel en inhuur van derden.		
De posten huisvestings-, kantoor-, algemene kosten en afschrijvingen omvat de
doorbelasting van kosten van Libau Welstands- en monumentenzorg.
In de post bijzondere baten en lasten ( ) zijn de kosten voor oprichting opgenomen.
De activiteiten van het Steunpunt worden uitgevoerd door Libau op basis van
budgetsubsidies van de Provincie Drenthe.			
					
B AT E N 					

De post overige opbrengsten omvat o.a. een subsidie van de Provincie Drenthe en de
doorberekening van personeels- en overige kosten aan het Libau Welstands- en
monumentenzorg en aan het Steunpunt monumenten.			
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Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
Telefoon 050 312 65 45
E-mail: info@libau.nl
www.libau.nl

