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Oldambt: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed van
de gemeente Oldambt en adviseert
op projectbasis over ruimtelijke
vraagstukken. Deze kaart geeft een
beeld van onze inzet in 2015.
VOORMALIGE WIJNFABRIEK
PHAFF WINSCHOTEN

Het pand van de in 1916 gebouwde
vruchtenwijnfabriek Phaff wordt
gerestaureerd en krijgt een nieuwe
bestemming. De huidige eigenaar
wil hierin een hotel realiseren
voor kinderen met een beperking,
gecombineerd met dagbesteding
voor (jong)volwassenen. In het
pand worden daarom een aantal
appartementen gerealiseerd,
gecombineerd met gemeenschappelijke
ruimten. De monumentencommissie
heeft veel waardering voor het
initiatief om dit belangwekkende
industriële erfgoed te revitaliseren. De
commissie verwacht dat de nieuwe
functie bijdraagt aan het behoud van
het gebouw en een positief effect heeft
op het historische havenkwartier van
Winschoten.
ARCHEOLOGISCHE KAART

Een aantal jaren geleden leverde
Libau de bestaande Archeologische
Verwachtings- en Beleidsadvieskaart
van de gemeente Oldambt op.
Voortschrijdend inzicht, in combinatie
met een wijziging van de landelijke

regelgeving op het gebied van
cultuurhistorie, leidde tot het
verzoek van de gemeente om een
update van het archeologiebeleid. De
herziene kaart en nota zijn in concept
opgeleverd. In de nieuwe nota is onder
andere meer aandacht besteed aan
de talrijke, bestaande en verdwenen,
kolken langs de Dollarddijken. De
nota besteedt bovendien aandacht aan
resten uit de Tweede Wereldoorlog
en de periode van de Koude Oorlog.
LANGESTRAAT WINSCHOTEN

De regeling om winkeliers in de
Langestraat in Winschoten bij een
verbouwing te ondersteunen met
subsidies, begint effect te sorteren.
Gestaag maar merkbaar groeit het
beeld van de winkelpuien naar een
hoger kwaliteitsniveau. Veel van de
plannen worden via vooroverleg met
de rayonarchitect besproken. De
vergunningaanvraag kan hierdoor
vlot verlopen. Inzet bij de bespreking
is om de grove detaillering van de
voorgaande jaren te vervangen door
een meer verfijnde detaillering. Ook
het herstel van de relatie tussen de
winkels en de woonlagen daarboven, is
een belangrijk uitgangspunt. Wanneer
deze dynamiek doorzet, beschikt
Winschoten binnen afzienbare tijd
over een aantrekkelijke winkelstraat.

in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 57
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 9
WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe één keer
per 14 dagen. De kleine commissie
vergadert over het algemeen eens
per twee weken. Deze commissie
bestaat uit ten minste twee personen.
Dit zijn rayonarchitecten van Libau,
die gemandateerd zijn door de grote
welstandscommissie.
De grote welstandscommissie
vergadert eens per veertien
dagen. Deze commissie was in de
gemeente Oldambt in 2015 als volgt
samengesteld:
• F.H. Wiersma, voorzitter
• R. Pot, voorzitter
• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige
• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige
• ir. K. de Haan, architect
• ing. T. Mars arch AvB, architect
• T. Zondag, architect
• ing. M. Hendriks arch AvB,
rayonarchitect
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Bouwplannen: 103 behandeld, waarvan
77 niet strijdig en 26 strijdig maar

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• De verhuizing van de Lidl naar
’t Rond in Winschoten leidde niet
alleen tot interne aanpassingen
van het betrokken pand, maar
ook tot aanpassingen in de
bestaande metselwerkstructuur.
De welstandscommissie wees het
eerste plan voor de verbouwing af
omdat de nieuwe pui onduidelijk was
en het logo te fors aanwezig. Het
aangepaste plan werd vervolgens
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goedgekeurd. De commissie heeft
waardering voor de ingetogenheid
waarmee deze supermarktketen zijn
winkels vorm geeft.
• De eigenaar van een vervallen pand
aan de Finsterwolderhamrik
diende een plan in voor sloop en
vervangende nieuwbouw. Het
ontwerp ging uit van een stalen loods
zoals deze bij agrarische bedrijven
gebouwd wordt. Het verschil zit
in de volledig open kopgevels,

waardoor veel licht in het interieur
binnendringt. Het plan voldeed niet
aan de criteria voor woningen, maar
wel aan die van grote schuren. De
welstandscommissie adviseerde
daarom in hoofdopzet positief, maar
vroeg wel de nodige aandacht voor
de materiaalkeuze en detaillering
van de grote glazen puien in de
kopgevels.
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