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Emmen: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, archeologie,
monumenten en cultuurhistorie voor
de gemeente Emmen. Deze kaart geeft
een beeld van onze inzet in 2018.
BOUWTEAM HERSTEL
WAARDEN RIJKSMONUMENT

Na een moeizame vergunningsprocedure voor de ingrijpende
verbouwing van een rijksmonumentale
boerderij, constateerde de gemeente
dat de verbouwing op veel punten van
die vergunning afweek. Zij legde het
werk daarom stil, vroeg Libau om
bouwkundige, restauratieve
ondersteuning en stelde een
bouwteam samen. Dit bestond uit de
opdrachtgever, de architect, de
aannemer, een vertegenwoordiger van
de gemeente en restauratie
deskundigen. Samen bekeken zij op
welke wijze de verschillende
onderdelen afweken van de
vergunning. Zij vroegen de architect
om de bestaande situatie en de
gewenste situatie in beeld te brengen,
evenals de onderdelen waarvoor
vergunning verleend was en de wijze
waarop deze hierin omschreven
werden. Het bouwteam besloot
vervolgens dat een aantal ingrepen
teruggedraaid moest worden en dat
ook een aantal werkzaamheden door
mocht gaan. De samenwerking in het
bouwteam, dat iedere twee weken
bij elkaar komt, leidt ertoe dat het
rijksmonument op belangrijke punten
in zijn monumentale waarde hersteld
wordt.

TIJDSWINST BIJ WELSTAND

IN CIJFERS

Intensieve samenwerking tussen de
rayonarchitect van Libau en de afdeling
Ruimtelijke Ordening van de gemeente
leidt ertoe dat een medewerker van
deze afdeling regelmatig aanschuift
bij de bespreking van bouwplannen
die nog in ontwikkeling zijn. Dit biedt
optimale kansen om op het plan te
sturen en leidt ertoe dat plannen bij de
definitieve indiening direct een positief
advies van de CRKC krijgen. Bij de
planontwikkeling voor woningen langs
de vaart in Nieuw-Amsterdam schoof
ook de gemeentelijke stedenbouwer
vooraf aan. De betrokkenen
adviseerden gezamenlijk over de
maat en de schaal van de bebouwing,
materiaalkeuze en de wijze waarop
een samenhangend en afwisselend
totaalbeeld gerealiseerd kon worden.

Bouwplannen: 154 adviezen
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 4

In samenhang met de integrale blik,
maakt een toenemend aantal mensen
gebruik van de mogelijkheid om een
plan al voor de indiening te bespreken.
De tijdinvestering vooraf betekent
in alle gevallen een grote tijdwinst in
het verdere proces, zowel voor de
gemeente als voor de aanvragers.
SCHAAPSKOOI
BARGERVEEN WEITEVEEN

Hoe belangrijk een integrale blik
is, toont ook de in 2018 door
koning Willem Alexander geopende
schaapskooi in Weiteveen. Deze is
niet alleen zorgvuldig ontworpen,
maar ook zorgvuldig ingepast in het
landschap.

COMMISSIE RUIMTELIJKE
KWALITEIT EN
CULTUURHISTORIE (CRKC)

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente wekelijks. 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 CRKC.
De grote commissie (CRKC)
behandelt naast welstandsplannen ook
monumentenplannen en vergadert
eens per 4 weken. Deze vergaderingen
vinden afwisselend plaats in de
gemeentehuizen van Emmen en
Tynaarlo.
De CRKC was in de gemeente
Emmen in 2018 als volgt samengesteld:
• H.H. Assies, voorzitter
• T.M. Tel, bouwhistoricus
• ir. M.D.IJ. Dijkstra, landschapsarchitect /stedenbouwkundige
• A.W. Siemer, restauratiedeskundige
• ing. A.T. Zondag, architect
• drs. W.M.M. van Bers, adviseur
architectuurhistorie, toehoorder RCE
• ir. A. de Groot, rayonarchitect
• R.R. Woltjes MArch, rayonarchitect
/ secretaris welstand
• drs. S.M. Tillema, cultuurhistorie /
secretaris monumenten

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• Nieuwbouw concentreerde zich
in 2018 met name in de nieuwe
woonwijk Delftlanden in Emmen,
de Planetenwijk in Klazienaveen en
langs de vaart in Nieuw-Amsterdam.

De advisering over projectmatige
woningbouw in Delftlanden
leidde tot een meer afwisselend
gevelbeeld. Om dit te bereiken is
de lange rij gevels op een aantal
plaatsen doorbroken door haakse
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kapvormen.
• In Klazienaveen leidde
welstandsadvisering tot een andere
schaal en maat voor acht nieuwe
woningen aan de Markt.
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