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Veendam: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, archeologie en
cultureel erfgoed van de gemeente
Veendam. Deze kaart geeft een beeld
van onze inzet in 2014.
ARCHEOLOGISCHE
BELEIDSNOTA

De gemeente Veendam liet in 2008
door Libau een archeologische
beleidsnota en beleidskaart opstellen.
Nieuwe wet- en regelgeving,
nieuwe archeologische informatie
en nieuwe inzichten maken het
noodzakelijk om deze regelmatig te
herzien. De gemeente vroeg Libau
daarom in 2014 de archeologische
beleidsnota en –kaart te herzien en
daarbij ook de cultuurhistorische
waarden te betrekken. Deze
laatste zijn nu geïnventariseerd
en de tekst van de beleidsnota
is gewijzigd en aangevuld. De
archeologische en cultuurhistorische
onderzoeksresultaten zijn verwerkt
op de beleidskaart. De gemeente
is dankzij deze vernieuwing en
uitbreiding in staat om waardevolle
archeologische, cultuurhistorische
en cultuurlandschappelijke resten
adequaat te beschermen.
MAATWERKBENADERING

De uitbreidingsplannen van
twee agrarisch ondernemers
waren aanleiding voor een
maatwerkbenadering. Eén hiervan
betrof een al lang geleden opgestart
proces voor de grootschalige

uitbreiding van een melkveehouderij.
Dit bedrijf is deels akkerbouw- en
deels opfokbedrijf voor een andere
vestiging in de buurt en wilde
uitgroeien tot een volwaardige
en zelfstandige melkveehouderij.
De eigenaar diende daarom een
aanvraag in voor het bouwen van een
nieuwe ligboxenstal, een wacht- en
separatieruimte en een melkinrichting.
De richting van de nieuwe
bebouwing sloot aan bij de bestaande
bebouwingsstructuur maar stond
letterlijk en figuurlijk haaks op de
landschapsstructuur. Hierdoor zou een
bijzonder object in de veenkoloniën
ontstaan. Landschappelijke inpassing
was gericht op het verhelderen van
de afwijking van de onderliggende
landschappelijke structuur en het
maken van een congruent en duidelijk
erf. Daarnaast was er de noodzaak om
de voorzijde van het erf niet te laten
breken door de grote afstand tussen
de bebouwde elementen. Het resultaat
van de begeleiding is een modern en
grootschalig bedrijf dat niet misstaat
in het open en weidse veenkoloniale
landschap.

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe één keer
per14 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 van
externe deskundigen vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Veendam in 2014
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
• ir. P. Goudswaard, rayonarchitect
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Bouwplannen: 63 behandeld, waarvan
49 niet strijdig en 14 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 8
Maatwerkbenadering: 2 adviezen.

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• Een projectontwikkelaar ontwikkelde
een plan voor de bouw van vier
twee-onder-een-kapwoningen aan
het Boven Oosterdiep in Veendam.
De welstandscommissie adviseerde
de nieuwe woningen een sobere
uitstraling en een industrieel aanzien
te geven, passend bij het historische
beeld van deze plek. De herhaling

van de kappen, de donkere stenen
en de dakpannen dragen daar in haar
ogen zeker toe bij.
• De Rijksdienst voor het
Wegverkeer wilde haar complex
in Veendam renoveren en daarbij
van twee gebouwdelen één geheel
maken. Het derde gebouwdeel, het
computercentrum, blijft ongemoeid.
Hoewel de welstandsnota
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aangeeft dat voor de gebouwen
in deze zone een verschillend
beeld wordt beoogd, oordeelde
de welstandscommissie dat een
eenduidiger beeld voor dit complex
binnen de mogelijkheden valt. De
architectuur zou hierdoor in de
ogen van de commissie meerwaarde
krijgen ten opzichte van het
bestaande en gedateerde beeld.
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