
Toetsingscriteria Welstand 
op basis van Welstandsnota Emmen (2010). Koers op kwaliteit 
 

Gebieden met Beeldkwaliteitplannen 
61 Emmen, Delftlanden, 1e uitwerking 
62 Emmen, Delftlanden, 2e uitwerking 
63 Emmen, Delftlanden, 3e uitwerking 
64 Emmen, Waanderveld 
65 Emmen, Bargermeer 
66 Emmen, Gorzenveld II 
67 Emmen, Business Park Meerdijk 
68 Emmen, Bedrijventerrein A-37 
70 't Zand, Laan van het Kwekebos en Landtong (deel Landtong) 
71 Nieuw weerdinge, Mandebroek III 
72 Emmer-Compascuum, Koppelveenwijk/Maatschappijweg 
73 Klazienaveen, Landgoed Scholtenszathe ( De Verbeelding) 
74 Klazienaveen, Landgoed Scholtenszathe (Werkhoek) 
75 Klazienaveen, de Planeet 
76 Klazienaveen, Molenbuurt 
77 Klazienaveen, Pollux 
78 Zwartemeer, Zuidwest IV 
79 Amsterdamsche Veld 
80 Nieuw Schoonebeek, Bekels Erf 
81 Schoonebeek, Stroomdal Zuidrand 
82 Nieuw-Amsterdam/Veenoord, bedrijventerrein de Tweeling 
83 Emmerschans Noord 
84 Emmerhout Noord (staat ook bij ensembles) 
85 Winkelcentrum Emmerhout 
87 Angelslo cluster 4 
89 Aireydorp-oost 
91 Minister Kanstraat 
92 Hollestelle 
93 de Schans 
94 Emmen, Waanderveld II wonen en werken 
95 Serrestallen (zie aparte themakaart voor de gehele gemeente) 



















































































Aan Oranjewoud 
t.a.v. Ir. M.A. Hooftman 
Postbus 24 
8440 AA HEERENVEEN Dienst Stadsontwikkeling 

ons kenmerk uw brief van/kenmerk bijlage(n) afdeling 

U.0154006 30 maart 2001  ROG 

behandeld door telefoon fax Emmen, 

Henk Jeurink (0591)68 53 13 (0591)68 53 58 10 mei 2001 

onderwerp    

Beeldkwaliteitplan Landgoed Scholtenszathe  
 

Geachte mevrouw/heer, 
 
Direct nadat wij het concept van uw beeldkwaliteitplan ontvingen, hebben wij het uit-
gezet onder de betrokken ambtelijk disciplines. Ook hebben we het bestuur van 
Plaatselijk Belang Klazienaveen-Noord en de Gemeentelijke Welstandscommissie om 
een reactie gevraagd. Iedereen heeft gereageerd. Onderstaande reactie is het resultaat van 
twee bijeenkomsten van het projectteam. Tijdens dat overleg zijn ook de beide reacties 
van de instanties meegenomen. 
 
Ten eerste willen wij onze waardering uitspreken voor het nu voorliggende concept. Het 
is eenmalig in zijn soort en hopelijk krijgt deze methode in het stimuleren en handhaven 
van beeldkwaliteit navolging. De voorbeelden voor een beeldkwaliteitsplan voor 
landgoederen lagen niet voor het grijpen. Dat betekent dat er veel origineel denk- en 
schrijfwerk is verricht. Want bij deze klus gaf het internet op vele  vragen geen antwoord. 
 
Bij het opstellen van deze reactie hebben ons gericht op de vraag of het beeldkwaliteit-
plan voldoende geschikt is als  basis voor het daarna in procedure te brengen uit-
werkingsplan (artikel 3A van de voorschriften). Overigens kunnen er naar aanleiding van 
deze procedure altijd nog wijzigen in het beeldkwaliteitplan worden aangebracht. In 
onderstaande reactie volgen wij de inhoud van het beeldkwaliteitsplan. 
 

1. Inleiding        

Voorgesteld wordt het woord 'toetsingskader' in de laatste alinea onder de paragraaf 
doel te vervangen door  'bandbreedte'. Dat  begrip doet meer recht aan het stimu-
lerende karakter van het beeldkwaliteitplan. 
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Voor ons is het van essentieel belang dat ook in de inleiding helderheid wordt 
verkregen over de positie van de tien woningen voor de autonome groei. Wat ons 
betreft is dit contingent als dorpsuitbreiding bedoeld en is het vooral het streven naar 
beeldkwaliteit de reden om die bebouwing op onderdelen in dit plan mee te nemen. 
Voorgesteld wordt om de laatste zin van de 2e alinea op pagina 7 onder 'Landgoederen 
en buitenplaatsen" te schrappen en te wijzigen in: "Daarnaast is er binnen het landgoed 
voor wat betreft de gebouwde omgeving sprake van een hoofdgebouw. De woningen 
voor de autonome groei zijn bedoeld als dorpsuitbreiding en het streven naar de 
gewenste  beeldkwaliteit is de enige reden dat deze bebouwing op onderdelen in dit 
plan is meegenomen." 

 

2. Landschap en bebouwde omgeving 

 
De zin 'Speklagen, gepleisterde enz.' aanvullen tot de volgende zin: 'Speklagen, 
gepleisterde afwerking en opmerkelijke accenten, zoals een bijzondere dakvorm, een 
erker of dakkapellen, vormden voor de 2e wereldoorlog belangrijke architectonische 
aspecten die veel gebouwen uniek maken.' 

   

3. Het landgoed 

Geen op- of aanmerkingen 
 

4.  De landgoedkern 

Tijdens de voorfase van het landgoedplan is afgesproken dat tussen het bestaande 
dorpsdeel (midden) in de buitenplaatszone een wandelroute naar de Catovaart en het 
sportveldencomplex zal worden aangelegd. Graag aandacht voor dat aspect en wat ons 
betreft benoemen en regelen in de paragraaf 'algemeen'. Ook de straatverlichting en de 
totale aankleding van het landgoed verdient in deze paragraaf de nodige aandacht. 
Wellicht kan hier nog een bespiegeling over worden opgezet.  Datzelfde geldt voor de 
beeldkwaliteit van de dorpsdelen. Iets in de sfeer van aanbevelingen. 
 
In verband met mogelijke verwarring de laatste twee zinnen van paragraaf 
'Hoofdgebouw' als volgt aanvullen. De bijgebouwen moeten zich (…)bij het centrale 
hoofdgebouw. Ze mogen dat gebouw niet 'overschaduwen'. 
 
Paragraaf  'Buitenplaatsen'  3e alinea: De zin 'De centraal gelegen buitenplaatsen enz.' 
wijzigen in: 'Sommige' buitenplaatsen zijn gelegen in enz.' Volgens onze landschaps-
architect benadrukt dit beter de werkelijkheid. 

 
Voorgesteld wordt om het laatste deel van de 1e zin "De buitenplaatszone zal 
gefaseerd worden ontwikkeld, te beginnen ongeveer in het midden." bovenaan pagina 
17 te laten vervallen. Ook uit marketingoverwegingen is het nog maar de vraag of in 
het midden van deze zone begonnen moet worden. Want aan de noord- en zuidzijde 
liggen de kleinere buitenplaatsen. Ook het monumentale karakter van het Veenpark 
kan beter worden uitgenut. In het uitwerkingsplan zal een definitieve keuze over de 
fasering moeten worden gemaakt, vandaar ons voorstel om in dit plan hierover geen 
uitspraak te doen. 
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5. Beeldkwaliteit 

Onder 'Thema's bruikbaar toetsingskader wijzigen in 'bruikbare bandbreedte'  
 

In de 2e alinea onder 'Thema's'  wordt de autonome groei voor wat betreft de 
thematische benadering gelijkgesteld aan de andere bebouwing van het landgoed. Dat 
staat op gespannen voet met ons wijzigingsvoorstel in hoofdstuk 1. Voorgesteld wordt 
om aan deze paragraaf de volgende vierde alinea toe te voegen: "De beeldkwaliteit van 
de autonome groei dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij die van het dorp. Om die 
reden zijn voor de autonome groei alleen de specifiek beschreven delen in het volgen-
de hoofdstuk van toepassing."   

6. Toelichting per thema  

 
6.1  Individuele expressie 

geen op- of aanmerkingen 
 

6.2 Plekgebondenheid 
geen op- of aanmerkingen 

 

6.3 Duurzaamheid 

Het laatste deel van de laatste zin van de derde alinea 'voor de gebouwde omgeving' 
schrappen. Komt de duidelijkheid ten goede 

  

6.4 Compositie en plasticiteit 

We blijven moeite houden met "de kunt u me de weg naar Hameln vertellen variant' 
onder de foto's. Wat ons betreft mag die verdwijnen op pagina 26. 

 
6.5 Materiaalkeuze 

geen op- of aanmerkingen 
 

6.6 Tijdgebondenheid 
De tekst bij de foto met de zwanen beginnen met het woord: 'verkeerde' eigentijdse 
interpretatie 

 

6.7 'Veenkoloniaal' 
geen op- of aanmerkingen 

7. Richtlijnen buitenruimten 

Wat ons betreft mogen aan de beplanting de krent, de taxus en hulst worden 
toegevoegd. 
 
Onder woningen autonome groei  4e aandachtspunt i.v.m. de duidelijkheid als volgt 
aanvullen: 'de kavels van' de nieuwe woningen enz.  

8. Kwantitatieve eisen en randvoorwaarden 

Bij de eisen voor de buitenplaatsen en de dorpsuitbreiding aanpassen en vermelden, 
dat de afstand tussen de as van het Scholtenskanaal en de buitenplaatsen tenminste 40 
meter en bij de woningen tenminste 27 meter moet zijn. 
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9. De procedure 

Voorgesteld wordt om het woord 'flexibiliteitsbepalingen' in de tweede alinea op 
pagina 41 te wijzigen in 'bepalingen'. Dit is absoluut geen flexibiliteit. Deze bepaling 
geeft direct bouwrecht en dat gaat verder dan soepelheid. 
 
Lang hebben we geworsteld met de positie van de coördinerend architect. Van onze 
kant hechten we enorm aan onafhankelijkheid. Hij of zij zal de toekomstige bouwers 
en hun architecten moeten ondersteunen en waarnodig inspireren tot kwaliteit.Vandaar 
dat we de  volgende voorstellen doen:  
 
De laatste zin "Het is (…) aangedragen thema's." van de eerste alinea laten vervallen. 
 
De eerste zin van de 2e alinea op pagina 41 onder de coördinerend architect te 
schrappen en te vervangen door: "De coördinerend architect is onafhankelijk en wordt 
in samenspraak benoemd door de projectontwikkelaar en de wethouder voor 
ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Emmen. De door de coördinerend architect 
gemaakte kosten worden door de projectontwikkelaar vergoed. Hij/zij ziet er in het 
bijzonder op toe dat het totaal aan ingediende plannen tegemoet komt aan de in dit 
plan genoemde uitgangspunten: enz."  
 
Bijgaande derde alinea toevoegen: 
"In aanloop en zonodig gedurende het project overlegt de coördinerend architect met 
het gemeentelijk projectteam en de welstandscommissie over de uitwerking van de in 
het beeldkwaliteitplan aangedragen thema's en de onderlinge taakverdeling. De 
coördinerend architect bepaalt in overleg met de toekomstige bewoners en hun 
architect welk bouwplan uiteindelijk aan het gemeentebestuur wordt voorgelegd. De 
welstandscommissie voert onverkort de aan haar opgedragen wettelijk taak1 uit. Het 
staat de welstandscommissie vrij om de betreffende architect en/of  de coördinerend 
architect uit te nodigen voor een mondelinge toelichting op het bouwplan."  
 

Bijlage 1 

Geen op- en aanmerkingen 
 

Bijlage 2 

Geen op- en aanmerkingen 

                                                
1  
Artikel 9.1 Welstandscriteria (bouwverordening): 
1. Bij de beoordeling of een bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12 

van de Woningwet wordt acht geslagen op de volgende aspecten: 
a. de aanvaardbaarheid van het bouwwerk in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige 

bebouwing, de openbare ruimte, het landschap dan wel de stedenbouwkundige context; 
b. massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling; 
c. samenhang in het bouwwerk of de bouwwerken voor wat betreft de onderlinge relatie tussen de 

samen-stellende delen daarvan. 
2. Indien de gemeenteraad een beleid voor de visuele kwaliteit van de gebouwde omgeving heeft 

geformuleerd en openbaar gemaakt in planologische maatregelen, beleidsnota's, deelnotities dan wel 
de daarbijbehorende ontwerpen wordt, onverminderd het bepaalde in het eerste lid, het bouwwerk aan 
dat beleid getoetst.  
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Bijlage 3 

Bij het straatprofiel voor de dorpskern de wolfseinden vervangen door een zadeldak 
 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 
 
 
Hoogachtend, 
namens het college van burgemeester en wethouders, 
het hoofd van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling, 
 
 
 
 
 
 
H.C. de Gruil 
 
 
 
 
 
 
i.a.a.  De wethouder voor Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling 
 Lirema BV 
 Landgoed Scholtenszathe 
 De leden van het projectteam 
 Het Bestuur Plaatselijk Belang Klazienaveen-Noord 
 De leden van de Gemeentelijke Welstandscommissie 
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