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Emmeloord, 9 december 2014. 
 
Onderwerp 

Esthetisch programma van eisen viaduct Bomenweg N50. 
 
Advies raadscommissie 

[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 

Het Esthetisch programma van eisen viaduct Bomenweg N50 vaststellen vooruitlopend 
op de actualisatie en vaststelling van het gemeentelijke welstandsbeleid. 
 
Doelstelling 

Het hebben van een programma van eisen met randvoorwaarden met juridische status 
om een ontwerp te kunnen beoordelen. 
 
Inleiding 

Ter hoogte van de Kamperweg/Bomenweg over de N50 in Emmeloord zal een viaduct 
worden gebouwd. Dit nieuwe viaduct kenmerkt zich door schuin de N50 te kruisen. 
Witteveen+ Bos heeft twee varianten opgesteld voor de beeldkwaliteit van dit viaduct. 
Ter inspiratie voor deze twee varianten dienden de andere viaducten langs de N50. 
 
Uit de analyse is gebleken dat het nieuw te realiseren viaduct Bomenweg op een paar 
cruciale punten afwijkt van de andere viaducten op het tracé Lemmer - Zwartemeer 
(asymmetrie en schuine overspanning). Daarom kan het niet aansluiten bij de ‘familie’ 
van de andere viaducten en moet dit nieuwe viaduct specifiek anders worden 
vormgegeven. In het bijgevoegde ‘Esthetisch programma van eisen viaduct Bomenweg 
N50’ zijn de randvoorwaarden benoemd. 
 
Het programma van eisen met randvoorwaarden is nodig om het gestelde ambitieniveau 
te halen, sturend te kunnen optreden in het ontwerpproces en de uiteindelijke ontwerpen 
te kunnen laten toetsen door de Welstandscommissie. 
 
Dit viaduct valt buiten het ambitiedocument dat is opgesteld (door Rijkswaterstaat) voor 
de geplande reconstructie van het traject N50 Ramspol – Ens en onderdeel uitmaakt van 
de welstandsnota. 
 
Argumenten 

1.1. Aanvullende criteria zijn noodzakelijk voor een juiste beoordeling van de ontwerpen 
door de Welstandscommissie. 
 
Het Welstandsbeleidsplan van de gemeente merkt het landelijk gebied welstandsplichtig. 
Het welstandsbeleid biedt echter onvoldoende houvast voor de beoordeling van het 
viaduct en vraagt daarom om aanvullende criteria. 
 
In het Welstandsbeleidsplan is aangegeven dat aanvullende criteria, geen deel uitmakend 
van een bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan, door de gemeenteraad kunnen 
worden vastgesteld. 
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1.2. Aanvullende criteria zijn noodzakelijk om het beoogde ambitieniveau te halen. 
 
Kanttekeningen 

nvt 
 
Planning/uitvoering 

nvt 
 
Bijlagen 

- Esthetisch programma van Eisen viaduct Bomenweg N50 Ens – Emmeloord, Witteveen 
+ Bos, juli 2014 
- Verzoek Rijkswaterstaat tot vaststelling 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : dhr. A. Poppe 
Steller : dhr. A. van den Berg; 32 97; a.vandenberg@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2014,  
no. 285047-1; 
 

B E S L U I T: 
 
Het ‘Esthetisch programma van eisen viaduct bomenweg N50 Ens – Emmeloord, 
Witteveen+Bos, juli 2014’ vast te stellen. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 26 januari 2015. 
De griffier,             de voorzitter, 
 


