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LIBAU 

Libau verzorgt de advisering op het gebied van welstand, archeologie en cultureel erfgoed van de gemeente Midden-Groningen en is vertegenwoordigd in de 
gemeentelijke erfgoedcommissie. Wij adviseren op projectbasis over ruimtelijke vraagstukken. In 2019 gaven wij 323 welstandsadviezen en adviseerden wij 25 
keer over de noodzaak van archeologische begeleiding van een bouwplan. Ook ondersteunden wij de gemeente bij de ontwikkeling van een nieuw archeologiebeleid. 
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• Ondersteuning bewoners Steendam bij ontwikkeling dorpsvisie
• Aanwijzing gemeentelijke monumenten
• Ontwikkeling nieuw gemeentelijk archeologiebeleid
• Archeologisch onderzoek ecologische verbindingszone
• Advisering ontwerp nieuwbouw naast De Burcht
• Advisering uitbreiding stikstoffabriek
• Werksessies centrumplan Hoogezand
• Beoordeling excessen
• Waardering voor ontwerp MFA Meeden
• In Cijfers
• Gluren bij de buren

Ondersteuning bewoners Steendam bij ontwikkeling dorpsvisie
Libau ondersteunde vanaf de start in 2017 de bewoners van Steendam bij de 
ontwikkeling van een dorpsvisie. Het traject werd in 2019 afgesloten. Wij 
ontwikkelden dat jaar impressies die het effect van een aantal ingrepen 
zichtbaar moesten maken. Doel was om op basis hiervan met elkaar in 
gesprek te gaan over de exacte opgaven. Wij gaven de impressies daarom het 
karakter van ‘praatplaten’ en voorzagen ze van vragen waarmee het gesprek 
op gang kon worden gebracht. De dorpsbewoners schreven zelf de tekst voor 
de  dorpsvisie. 

Damsterweg 2030?

nautische uitstraling?

fruitbomen langs 
de weg?

‘bootjes’ als verkeersremmers? trottoir met smallere rijbaan?
greppel voor afwatering?

design verlichting?

optische onderbrekingen?

smallere 

rijbaan met 

auto te gast?
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Aanwijzing gemeentelijke monumenten
De gemeente Midden-Groningen is trots op haar geschiedenis en wil het 
gebouwde erfgoed zo goed mogelijk beschermen. Naast rijksmonumenten, 
zijn inmiddels ruim 1200 gebouwen planologisch beschermd tegen sloop. De 
gemeente besloot bovendien om voor het grondgebied van de gehele 
gemeente de meest waardevolle gebouwen aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. Deze monumentenstatus biedt een uitgebreidere bescherming 
dan een karakteristieke status, omdat bij wijzigingen aan de beschermde 
onderdelen een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. De 
eigenaar kan bovendien verzoeken om ook interieurelementen mee te nemen 
in de  bescherming. Zo’n 120 gebouwen krijgen dit jaar de status van 
gemeentelijk monument. De eigenaren worden persoonlijk benaderd en 
meestal volgt een huisbezoek waarbij een opname wordt gedaan. Wij stelden 
vervolgens een redengevende omschrijving op. Na een advies van de 
erfgoedcommissie, legt de gemeente de monumentenstatus van het gebouw 
vast. 

De bevestiging van een monumentenschildje op het eerste gemeentelijke monument: 
de smederij in Schildwolde.
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Ontwikkeling nieuw gemeentelijk archeologiebeleid 
De gemeente vroeg ons haar te ondersteunen bij de ontwikkeling van een 
nieuw archeologiebeleid. De basis hiervoor was de inventarisatie van 
archeologische (verwachtings)waarden die wij in 2018 voor de gemeente 
maakten. Wij schreven voor de gemeente een nieuwe beleidsnota archeologie 
en maakten een beleidskaart gemaakt waarop is aangegeven in welke 
gebieden bij bodemingrepen archeologisch onderzoek nodig is. Ook leverden 
wij vakinhoudelijke bijdragen in het overleg met belanghebbende organisaties 
en bij de beantwoording van inspraakreacties.

Archeologisch onderzoek ecologische verbindingszone
De aanleg van een ecologische verbindingszone tussen het Winschoterdiep bij 
Westerbroek en natuurgebied ‘t Roegwold leidde op verschillende plekken in 
dit gebied tot archeologisch onderzoek. Wij adviseerden de gemeente over de 
aanpak van het onderzoek en toetsten de rapporten van de verschillende 
archeologische bedrijven. 



5

GEMEENTE MIDDEN GRONINGEN | JAARVERSLAG 2019 NAAR INHOUD

Advisering ontwerp nieuwbouw naast De Burcht
De eigenaar van een terrein naast De Burcht in Hoogezand ontwikkelde het 
plan voor de bouw van een flat met acht bouwlagen. De welstandscommissie 
maakte in eerste instantie bezwaar tegen de positie dicht op de weg en de 
hoofdrichting van het gebouw. Deze was gerelateerd aan de ovale hoofdvorm 
van De Burcht. Een aangepast ontwerp leverde een betere positionering op en 
meer ruimte rond het gebouw. De commissie vroeg wel aandacht voor de 
terreininrichting en de vormgeving van de entree van het gebouw. Een 
volgende aanpassing leverde een positief advies op.

Advisering uitbreiding stikstoffabriek 
De stikstoffabriek in de Tussenklappenpolder wordt fors uitgebreid en het 
plan hiervoor werd ingediend bij de welstandscommissie. Omdat het hierbij 
om een technische installatie ging, kon de commissie niet oordelen over de 
opzet van het volume. Wel vroeg zij om een consequente toepassing van de 
beplating en de kleurstelling. De commissie vond het van belang dat het 
bouwwerk zich als één fabriek toont. De focus van de beoordeling lag daarna 
op het gekozen patroon voor de terreininrichting en de beplanting. Deze zijn 
aangepast.

TEAM 4 ARCHITECTEN GASUNIE/ BUGEL HAJEMA/ BILFINGER/ TEBODIN
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Werksessies centrumplan Hoogezand. 
De gemeente presenteerde met veel ambitie het plan voor de invulling van de 
gebieden ten noorden van Gorecht. Dit gebeurde in de vorm van een 
beeldkwaliteitsplan waarin de verschillende fases werden beschreven. De 
welstandscommissie had waardering voor de ambitie en de gewenste 
kwaliteit, maar op onderdelen ook kritiek. De gemeente vroeg Libau daarop 
het plan in een aantal gezamenlijke werksessies te verbeteren. De eerste 
concrete ontwerpen die het gat tussen het centrum en het spoor moeten 
opvullen, zijn inmiddels voorgelegd en positief beoordeeld. 

Beoordeling excessen
De gemeente wil een aantal in verval geraakte panden op haar grondgebied 
aanpakken. Zes hiervan legde zij aan de welstandscommissie voor, met de 
vraag ze op basis van de excessenregeling te beoordelen. De criteria uit deze  
regeling bleken op al deze panden van toepassing. Het meest in het oog 
springende pand is dat op de hoek van de Hoofstraat en de Kerkstraat. De 
commissie stelde in haar advies dat dit exces, vanwege de prominente plek 
waarop het staat, sterk afbreuk doet aan het aanzien van Hoogezand. 

JACOB VAN RINGEN/GEVEKE
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Waardering voor ontwerp MFA Meeden
De school, het dorpshuis en de sportschool in Meeden worden 
samengevoegd. Voor het grondplan zijn de bomen die op de bouwlocatie 
staan als  uitgangspunt genomen. De architect heeft het gebouw hier op 
subtiele wijze omheen ontworpen. De welstandscommissie was onder de 
indruk van het plan maar stelde nog een aantal aanvullende voorwaarden 
voor de terreininrichting en de gevelcompositie. Het definitieve ontwerp werd 
begin 2020 goedgekeurd. De commissie stelde in haar advies dat het gebouw 
een belangrijke kwaliteitsimpuls betekent voor Meeden.

In cijfers
Welstandscommissie: 323 bouwplannen, waarvan 88 strijdig maar in het 
algemeen met aanwijsbare mogelijkheden om de bezwaren te kunnen 
ondervangen.
• Archeologische adviezen: 25
• Maatwerkgesprekken: 3
• Adviezen huisadviseurschap: 3

Welstandscommissie
De rayonarchitect van Libau bezoekt uw gemeente in principe één keer per 14 
dagen. De kleine commissie vergadert over het algemeen eens per 2 weken. 
Deze commissie bestaat uit ten minste twee rayonarchitecten van Libau die 
gemandateerd zijn door de grote welstandscommissie. De grote 
welstandscommissie vergadert eens per veertien dagen. Deze commissie 
was in de gemeente Midden-Groningen in 2019 als volgt samengesteld:
• F.H.K. Wiersma       voorzitter                          
• A. van der Tuuk             voorzitter                          
• ir. P.IJ. Ziel             stedenbouwkundige
• ir. S.N. Schram          stedenbouwkundige
• A.W. Vogelzang MArch architect
• ing. T. Mars          architect
• D.J. van Wieren MArch architect
• M. Hendriks MArch rayonarchitect / secretaris

LIBAU
Hoge der A 5, 9712 AC Groningen
050 312 65 45
www.libau.nl

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

ONIX NL

http://www.libau.nl
https://www.libau.nl/organisatie/nieuwsbrief/
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Gluren bij de buren? Benieuwd wat wij in 2019 voor andere Groningse en 
Drentse gemeenten deden? (klik op een gemeente)

Nieuwsgierig naar ons algemene jaarverslag?

Stadskanaal

Delfzijl

Westerkwartier

Het Hogeland

Groningen
Midden-Groningen

Oldambt

Loppersum

Appingedam

Veendam
WesterwoldePekela

Borger-Odoorn

Aa en Hunze

Tynaarlo
Noordenveld

Emmen

Midden-Drenthe

Hoogeveen

De Wolden

https://www.libau.nl/wp-content/uploads/JaarverslagLibau-2019EX-BeeldendeZaken.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Stadskanaal-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Delfzijl-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Westerkwartier-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Het-Hogeland-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Groningen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Midden-Groningen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Oldambt-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Loppersum-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Appingedam-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Veendam-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Westerwolde-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Pekela-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Borger-Odoorn-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Aa-en-Hunze-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Tynaarlo-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Noordenveld-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Emmen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Midden-Drenthe-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Hoogeveen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/De-Wolden-jaarverslag-2019.pdf

