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staat er een commissie-
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ingrijpende, complexe of

en advies te vragen. Samen
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De welstandscommissie

welstandsbeleid van de

bestaat uit een voorzitter,

gemeente en bijdraagt aan

secretaris en twee (architect

de identiteit. ¢

“Oprechte belangstelling,
meedenken en invoelen zijn
ingrediënten die een gesprek en de
uitkomst helpen een plan zo nodig
aan te passen of te verbeteren. Dat
geldt voor de commissie en ook
voor opdrachtgevers.”
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Bijzonder in
2017

Nieuw beleid
voor vervangende
nieuwbouw in de
polder
Steeds meer woningen worden vervangen

Verwijzingen naar wat er afgelopen jaren nieuw

in plaats van verbouwd. De vraag is dan hoe

is gebouwd, is dan niet relevant meer. Dat

wordt er gebouwd met respect voor de herken-

is vaak wel eerst het referentiekader van de

baarheid van de oorspronkelijke bebouwing.

opdrachtgever. Toch is er ook begrip voor het

De schildkap hoort daar niet bij, al bleek

verhaal van de polder en biedt het beleid ook

dat afgelopen jaar een wens van een aantal

voldoende ruimte om een nieuwe woning naar

opdrachtgevers. Een nieuwe koers vraagt een

wens te kunnen realiseren. ¢

duidelijk verhaal en een nieuwe weg.

Tekening: K4 Architecten
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Centrum

Bijzonder in het centrum van Emmeloord is een

Dat maakt deze inpassing bijzonder geslaagd. Er

uitbreiding van ‘t Voorhuys. Nog in een voor-

is aandacht geschonken aan bijzondere details

lopig stadium afgerond in 2017, maar met lof

in het metselwerk, gouden kleuraccenten en

door de commissie ontvangen. Een geslaagde

een ontworpen metalen hekwerk dat zeker ook

nieuwbouw die voortborduurt op de bestaande

aan het park voldoende uitstraling krijgt. Aan de

kenmerken van het bestaande gebouw en hier

voorzijde komt een moderne buitenkamer met

een nieuwe laag aan toevoegt. De situering van

een uitnodigende plek voor een terras aan De

de uitbreiding gaf tevens de mogelijkheid een

Deel. ¢

gezicht naar het naastgelegen groen te creëren
en een achterkantsituatie met expeditie aan het
zicht te onttrekken.
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Emmelhage
Met het aantrekken van de woningmarkt wor-

Ook kleuren zijn onderhevig aan een mode-

den de laatste lege plekken in Emmelhage snel

beeld en de roep om een gevarieerde steen te

volgebouwd. De commissie merkte afgelopen

gebruiken bleek een duidelijke wens. Daarnaast

jaar dat het kleurbeleid hier een aandachtspunt

werden er meer modern vormgegeven

was. De voorgeschreven lichte wit tot gele steen

woningen gevraagd. Het criterium uit het beeld-

gaf aanleiding tot meerdere aangevraagde

kwaliteitsplan om met de gewenste dakoverstek

bonte kleurvariaties met als gevolg dat er hier en

te werken, was hierbij soms ver te zoeken. Vaak

daar een ander kleurbeeld aan het ontstaan is.

bleek er toch een oplossing te vinden. ¢

Soms onbedoeld, op andere kavels niet.
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Huis van Philadelphia
Aan de rotonde van de Urkerweg worden vijf

De commissie vindt het niet de meest geslaagde

zelfstandige woongroepen (deels gestapeld in

oplossing. Beter zou zijn het te clusteren met de

twee lagen) opgericht die aan elkaar verbonden

parkeerplaats met in ieder geval een gemetselde

zijn met een verbindingsgang. De dagbesteding

uitvoering, aansluitend op de gebouwen.

is een los gesitueerd gebouw midden op het
terrein. Parkeren is aan de achterzijde opgelost.

Aandachtspunten verder waren de vormgeving
van de buitenruimtes op het hoofdgebouw, een

Het plan van Buro Bos was in opzet helder voor

heldere en eenvoudige opzet van de terreinin-

de commissie; vanuit de situering als ook voor

richting, en het gebruik van kleur. Uiteindelijk is,

de gebruikers. Het complex van gebouwen heeft

afgezien van de berging, een geslaagde oplos-

geresulteerd in een veelvormig hof waarin een

sing ontstaan. ¢

dagbesteding komt als los gebouw. Een vierkante houten berging komt daarbij helemaal los
van zijn context en materiaalkeuze (hout), naast
de zijgevel.
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Samen maken we
de ruimte in de
Noordoostpolder

Samen maken we
de ruimte in de
Noordoostpolder
De Noordoostpolder staat voor een

In het buitengebied is uitbreiding van

opgave om de woningen die er nu

bedrijven aan de orde. Hier en daar

circa 50 jaar staan, te verduurzamen.

verdwijnen de eerste schokbetonnen

Afgelopen jaren is hiermee al een start

montageschuren om plaats te maken

gemaakt door woningbouwverenigin-

voor nieuwe opslagschuren. De mon-

gen. Zij pasten huurwoningen aan naar

tageschuren zijn niet beschermd, maar

nul-op-de-meter of vervingen hele

wel een essentieel beeldmerk van de

woonblokken. De komende jaren zullen

polder. Ook met een welstandsnota is

nieuwe bouwsystemen met nieuwe

niet te voorkomen dat deze verdwijnen.

standaarden voorbijkomen met daarbij

De commissie vraagt aandacht voor

de opgave hoe we de identiteit van de

deze ontwikkeling.

polder overeind houden.
Het centrum van Emmeloord heeft een
Het spreekuur is en blijft een belangrijk

nieuw beeldregieplan voor het centrum.

moment om te komen tot een ruimtelijk

De ambitie is hoog maar er is veel ruimte

goede inpassing. Aanvragers maken

om kwaliteit op verschillende wijze te

veelvuldig gebruik van het spreekuur.

realiseren. Met een compact proces en

Ook met het cluster Ruimtelijke plannen

kwaliteitsteam worden deze ontwikke-

zit de secretaris regelmatig om de tafel.

lingen begeleid. ¢

Een goed moment om processen af te
stemmen en samen op te trekken dat
zeker loont.

Adviesaanvragen
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Totaal

Positief

Negatief

Adviesaanvragen 2016

216

182

34

Adviesaanvragen 2017

210

138

72

Het Oversticht en
ruimtelijke kwaliteit
Een aantrekkelijke leefomgeving is in balans en inspireert. Vanuit onze jarenlange ervaring zien wij dat een aantrekkelijke omgeving in positieve zin invloed heeft op ons welzijn. Iedere plek is in onze ogen de moeite waard en
verdient aandacht. Het Oversticht werkt daarom samen met particulieren en overheden aan de kwaliteit van onze
leefomgeving.
Bij onze welstandsadvisering zijn onze inspanningen erop gericht de fysieke ruimtelijke kwaliteit van bouwinitiatieven en –plannen te borgen en te versterken. De identiteit en de kernkwaliteiten van de leefomgeving (vastgelegd in
het omgevingsbeleid) vormen de basis voor onze advisering. Door vragen te stellen en suggesties te doen helpen
we initiatiefnemers, planontwikkelaars, beleidsmakers en –uitvoerders vorm en inhoud te geven aan de door hen
gewenste kwaliteiten van hun plannen. Zo dragen wij eraan bij dat de identiteit van onze leefomgeving door hen
wordt (h)erkend en betekenis houdt of opnieuw krijgt.
Vanuit een open houding gericht op kwaliteit en dialoog zetten wij onze expertise graag in voor een positieve
invloed op de ruimtelijke kwaliteit en daarmee op het welzijn van de samenleving. ¢
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Colofon
Dit jaarverslag werd gemaakt door Julia Rühl van Het Oversticht en in juni 2018 aangeboden aan de
gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Noordoostpolder. Contact: julia.ruhl@hetoversticht.nl
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