


Bijlage 2 

 

Aan:   college van burgemeester en wethouders 

Van:   Norman van der Ende 

Betreft:  Afwegingskader aankoop kerk Luttelgeest en ontwikkeling samen 

schoollocatie 

Datum:  december 2018 

 

Inleiding 

Deze memo gaat in op de voortgang van de ontwikkeling van de katholieke kerk aan de 

Kerkstraat in Luttelgeest. Op 6 juli 2018 heeft u hierover ook een memo ontvangen. Het 

schetst mogelijke interventieniveaus en ontwikkelscenario’s.  

 

Achtergrond en doel 

 In het ontwikkelingsperspectief van Luttelgeest is aangegeven dat de locatie van 

de kerk als ook de naastgelegen school (De Klipper) potentiële woonlocaties zijn. 

Het dorp heeft de gemeente recent nadrukkelijk verzocht om ontwikkellocaties 

voor in- en uitbreiding mogelijk te maken.  

 De huidige eigenaar van de kerk, de parochie, probeert al jaren de kerk te 

verkopen. Verschillende initiatieven zijn gestrand mede vanwege weerstand / 

draagvlak van het dorp, financiering van plannen. Tot op heden stonden 

bouwers/ontwikkelaars niet in de rij om deze opgave actief op te pakken.  

 Er is discussie over de ruime mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor 

deze locatie binnen de bestemming maatschappelijk (uitvaartcentrum e.a.).  

 Het schoolgebouw van de Klipper komt leeg.  

 Doordat de kerk al lange tijd leeg staat en de school leegkomt, is een aanpak van 

beide locaties nodig.  

 Stedenbouwkundig / programmatisch zijn de locaties onlosmakelijk met elkaar 

verbonden: de ontwikkeling van de ene locatie beïnvloedt de andere locatie. Een 

integrale ontwikkeling van de locaties is passend.  

 

Stand van zaken 

 Het initiatief van een uitvaarcentrum met crematorium is van de baan.  

 Zie bijlage 1 voor voorgeschiedenis.  

 De parochie heeft de gemeente gevraagd of zij de kerk wil kopen. De vraagprijs is 

€ 200.000,- k.k. . Hiervoor heeft de gemeente tot medio januari 2019 de tijd 

gekregen. Wanneer de gemeente het gebouw niet wenst te kopen dan gaat de 

parochie de kerk verkopen aan een andere partij. Zij geeft aan dat er meerdere 

geïnteresseerden zijn.  

 

Interventies 

Om de ontwikkeling van de locaties kerk en school te realiseren zijn er een aantal 

interventieniveaus (zie bijlage 2) mogelijk: 

1. Laten gaan 

2. Halen 

3. Brengen 

4. Participeren 

5. Ondernemen 

 

Tot op heden heeft de gemeente ingezet op interventieniveaus 1-3.  

 

1. Laten gaan 

Zoals hiervoor aangegeven kan het vastgoed van de kerk en de school (her)ontwikkeld 

worden. De gemeente hoeft hierin geen interventie te plegen en als publieke partij geen 

middelen te investeren in de ontwikkeling van 1 of beide locaties en dit door particulieren 

en marktpartijen laten oppakken. Dit kan betekenen dat het dorp juist wat afglijdt, 

waardoor de urgentie toeneemt, alvorens in te grijpen. In sommige gevallen wordt deze 



‘Verelendungs-paradox’ willens en wetens strategisch toegepast, in afwachting van het 

moment dat de waarde van het vastgoed dermate is gedaald dat er nieuwe dynamiek in 

het gebied ontstaat. Vooral bij problematische gebieden met veel eigenaren en belangen, 

kan ‘laissez-faire’ een interessante strategie zijn.  

 

Onze eerste indruk is dat deze optie in Luttelgeest is niet wenselijk. Deze strategie wijkt 

af van het ontwikkelperspectief en laat de bewoners in de steek. Deze keuze zou 

maatschappelijk en bestuurlijk niet passend zijn. 

 

2. Halen 

Bij deze strategie schept de gemeente  voorwaarden voor eigenaren van vastgoed, in dit 

geval de parochie, om zelf verbeterinitiatieven te (laten) ontplooien: aanpassing van het 

bestemming, toezeggen dat wonen mogelijk is, een voorbereidingsbesluit nemen. De 

overheid treedt passief en faciliterend op; de daadwerkelijke acties liggen bij 

particulieren en private partijen. De belangrijkste rol voor de overheid is het fungeren als 

‘loket’ waarbij eigenaren worden geïnformeerd om hun bezit goed te onderhouden.  

 

Om ervoor te zorgen dat de initiatieven van individuele partijen geen inbreuk maken op 

de ruimtelijke kwaliteit, is het publiekrechtelijk instrumentarium vormgegeven zoals een 

bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. 

 

3. Brengen 

Bij dit interventieniveau speelt de overheid een actievere rol. De belangrijkste rol voor de 

gemeente is het stimuleren en prikkelen van private partijen en particulieren om hun 

bezit op het gewenste niveau te brengen en te houden. Er wordt een projectorganisatie 

opgetuigd die eigenaren actief ondersteunt bij de verbetering van hun vastgoed en 

leefomgeving, dan wel het verkoopproces van de kerk al dan niet samen met de 

voormalige schoollocatie.  

 

 

De vraag is echter of met voorgaande drie interventieniveaus de ontwikkeling van de 

Kerkstraat op gang komt.  

 

 

4. Participeren 

De volgende stap op de interventieladder is het participatiemodel.  

In deze vorm zou de gemeente samenwerken met de parochie als een soort 

‘ontwikkelcombinatie’, maar dan met zwaardere spelregels en meer bevoegdheden. Voor 

de parochie kan het participatiemodel interessant zijn, omdat er voorwaarden komen die 

sturing geven op hun eigendom en het aangezicht van het dorp verbeteren. Op zich zou 

dit een prikkel moeten zijn, omdat daarmee de waarde van haar vastgoed niet verder 

daalt. Op deze manier kunnen de schoollocatie en de kerk als mandje (al dan niet via 

selectie) verkocht worden.  

 

Dit model vergt echter wel bereidheid tot medewerking èn tot investeren. De parochie 

heeft aangegeven het gebouw “as is” te willen verkopen en niet te willen wachten op een 

gezamenlijke verkooptraject.  

 

5. Overnemen 

Het meest ingrijpende interventieniveau is het overnemen van het vastgoed. De 

gemeente of ontwikkelaar koopt het vastgoed van de kerk aan en laat het door een 

aannemer/ontwikkelaar - na selectie - herontwikkelen en verkopen tot woningen of 

appartementen. Het kopen en verkopen van het gebouw en extra bouwkavel kan de 

gemeente minimaal budgetneutraal realiseren. Door de locatie van de kerk en 

schoollocatie als 1 ontwikkeling aan te bieden kunnen bouwers/ontwikkelaars beide 

locaties voor woningbouw realiseren.  

 



Conclusie 

Alle inspanningen tot nu toe bevonden zich op interventieniveau 1-3. Deze hebben voor 

deze locaties niet het gewenste resultaat opgeleverd. Kort door de bocht; het dorp en de 

parochie zijn (vooralsnog) onvoldoende in staat om de locatie van de kerk op een hoger 

plan te tillen.  

 

Eigenlijk resteren de interventieniveaus 4 (participeren) en 5 (overnemen). 

 

Scenario’s 

Op grond van interventieniveaus 4 (participeren) en 5 (overnemen) zijn er 3 scenario’s 

mogelijk: 

1. De markt / een marktpartij ontwikkelt en realiseert de locatie van de kerk èn de 

school ineens. 

2. De markt / een marktpartij ontwikkelt eerst de locatie van de kerk en daarna de 

eventueel de locatie van de school.  

3. De gemeente koopt de locatie van de kerk en verkoopt deze “as is” en geeft de 

locatie van het schoolgebouw als kavel uit waarna een bouwer/ ontwikkelaar de 

locaties (her)ontwikkelt. 

 

Randvoorwaarden 

Randvoorwaarde voor elk willekeurig scenario is dat de huidige planologische ruimte voor 

woningen aanwezig is en er bereidheid is van partijen om mee te werken.  

 

Voor- en nadelen 

1. /2. 

Voordelen: 

– De markt realiseert en neemt het verwervings- en afzetrisico van de ontwikkeling 

van de kerk en de school.  

– De ontwikkeling  van beide locaties kan doorgaan en kan op termijn ten uitvoer 

gebracht worden; 

– Er is een vastgesteld stedenbouwkundig plan en regels voor de Kerkstraat, een 

vastgesteld beeldkwaliteitsplan en een voorontwerp bestemmingsplan en 

programmatisch kader. 

– Een integrale ontwikkeling kan gerealiseerd worden. 

– De ambitie wordt gerealiseerd. 

 

Nadelen:  

– Een nieuwe ontwikkelaar is niet lokaal ingevoerd en moet vertrouwen winnen bij 

de eigenaar en het dorp etc.  

– Het dorp / dorpsbelang Luttelgeest graag voortgang wil en al lang op plannen 

voor deze locaties wacht. 

– De kans beperkt is dat een ontwikkelaar gevonden wordt die op eigen risico in 

Luttelgeest separaat de locatie van de kerk wil ontwikkelen tegen geen of 

nauwelijks marge.  

– De factor tijd is negatiever en wordt meer op termijn gezet. 

– (In de tussentijd) er kan binnen het bestemmingsplan een andere, minder 

wenselijke, ontwikkeling aangevraagd en gerealiseerd worden.  

 

3.  

Voordelen:  

– Het dorp / dorpsbelang Luttelgeest graag voortgang wil en al lang vraagt naar 

uitvoering van plannen voor de Kerkstraat. 

– De gemeente vertrouwen heeft bij de eigenaar en dat de verwerving mogelijk 

/vereenvoudigt.  

– De ontwikkeling van de locaties van de kerk en de school integraal en eerder 

gerealiseerd wordt.  

– De factor tijd is positiever en wordt minder op termijn gezet. 



 

Nadelen:  

– Risico van afzet van de locaties bij de gemeente komt te liggen (zie bijlage 3). 

 

Voorstellen 

Voorgesteld wordt om een voorkeursscenario te bepalen.  

Ambtelijk wordt geadviseerd om scenario 3 te starten. Voor de koop laat de gemeente 

het gebouw bouwkundig beoordelen.  

 

Planning 

Het kan politiek-bestuurlijk verstandig zijn om de raadscommissie woonomgeving 

vertrouwelijk te raadplegen.  

 

Bijlagen 

1. voorgeschiedenis 

2. interventieladder 

3. haalbaarheidsberekening 

4. stedenbouwkundige voorwaarden (separaat) 

 

 

Bijlage 1: voorgeschiedenis 

Voorgeschiedenis 

31-3-16 Uit mail aan de oorspronkelijke initiatiefnemers: 

 

Wij hebben […]  een aantal zaken voor u uitgezocht. 

  

 Het gebruik van de kerk ten behoeve van een crematorium valt volgens ons 

binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’, zoals aangegeven in het 

bestemmingsplan Luttelgeest. 

 De voornaamste uitdaging zal zijn om ‘het dorp’ enthousiast te krijgen voor 

het initiatief. Het behoud van de monumentale kerk enerzijds vs. mogelijke 

parkeeroverlast en negatieve imago van een crematorium anderzijds. 

 Voor parkeren voorzien wij mogelijk problemen. Wij willen hier graag op 

voorhand duidelijke afspraken over maken. […] 

  

Indien alles gerealiseerd wordt binnen het bestaande perceel en conform de bestemming 

dan: 

 Reguliere omgevingsvergunning voor de activiteiten: ‘bouwen’, ‘monumenten’ 

 Melding voor de activiteiten: ‘milieu’ en ‘brandveilig gebruik’ 

 Niets voor de activiteit: ‘strijd met bestemmingsplan’  

  

Dit wordt geregeld in één omgevingsvergunning met de reguliere procedure (indien in 

een keer aangevraagd). 

  

Mogelijke uitbreiding van de parkeermogelijkheden in de groenstrook langs de Kamplaan 

kan t.z.t. waarschijnlijk met een reguliere omgevingsvergunning voor de activiteit ‘strijd 

met bestemmingsplan’ gerealiseerd worden. 

  

Wij menen dat het niet nodig is om een principeverzoek in te dienen, omdat het plan 

past binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’. […] Mocht u andere zaken bij uw plannen 

willen betrekken kan het alsnog raadzaam zijn om een principeverzoek in te dienen. 

  

Het verheugt ons dat u een mooie invulling voor de kerk heeft aangedragen. […] 

 

Eerste bewonersavond 17-5-16 

Er heeft er een door initiatiefnemers belegde bewonersavond plaatsgevonden. Mariska 

Knoester en Bert Suurmond hebben hier opgetreden als onafhankelijke gespreksleiders 



(dus nadrukkelijk niet namens de gemeente). De emoties zijn hier erg hoog opgelopen. 

Er is een tweede bijeenkomst toegezegd.   

 

18-5-16 Gesprek met initiatiefnemers (dhr. Wielenga) 

Op grond van de bewonersavond en de weerstand lijken initiatiefnemers af te willen zien 

van het initiatief. Een van de initiatiefnemers (dhr. Van Vilsteren) zit echter deze week in 

Afrika en ze willen op hem wachten voor dat ze definitief de stekker uit het plan trekken.  

 

7-6-16 Tweede bewonersavond 

Opnieuw avond geweest met de omwonenden, de initiatiefnemers en dorpsbelang. De 

stekker is er definitief uitgetrokken (plechtig beloofd) en men kan weer samen verder.  

 

4-10-16 Vooroverleg vergunningen 

Er is namens Yarden een vooroverleg ingediend voor nagenoeg hetzelfde plan. Inmiddels 

besproken in welstands- en monumentencommissie. 

 

22-11-16 Gesprek gemeente met adviseurs Yarden 

Op het gesprek werd duidelijk dat een van de oorspronkelijke initiatiefnemers (niet bij 

naam genoemd) nog steeds bij het plan betrokken is. Gemeente spreekt uit dat dit 

lijnrecht staat op de eerder gedane toezeggingen. Naast het formeel juridische spoor 

wijst zij op de rol die de gemeente heeft als betrouwbare partner voor de omgeving. 

  

• Adviseurs geven aan het plan mee terug te nemen naar initiatiefnemer en de 

gemeentelijke zorgen wat betreft draagvlak aan de orde te zullen stellen. 

• Ook geven ze aan bereid te zijn om een overeenkomst te tekenen waarin 

vastgelegd wordt dat in het geval van kennelijke parkeeroverlast de bereidheid 

bestaat hierin te voorzien. […] 

 

8-03-17 Gesprek Yarden 

Yarden trekt zich terug. Wordt nog wel onderzocht of er in Emmeloord iets mogelijk is 

maar dit blijkt geen haalbare kaart voor Yarden. 

 

19-6-18 Nieuwe initiatiefnemer meldt zich via architect per telefoon 

 

5-7-18  Eerste gesprek met nieuwe initiatiefnemer 

Mediators schetsen voorgeschiedenis en wijzen op gevoeligheid.  

 

Juli 2018 – november 2018  

Er zijn diverse gesprekken gevoerd tussen dorpsbelang, gemeente, parochie en beoogde 

ontwikkelaar/initiatiefnemer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 2: interventieladder 

 
 



Bijlage 3 

 

Aan:   college van burgemeester en wethouders 

Van:   Norman van der Ende 

Betreft:  Haalbaarheidsberekening Kerkstraat Luttelgeest (kerk en school) 

Datum:  februari 2019 

 

Inleiding 

Als onderbouwing van de ontwikkeling van beide locaties (kerk en school) wordt uitgaan 

van: 

 

Programma 

 5-7 woningen/appartementen in de voormalige kerk. 

 1 vrijstaande woning op een kavel van ca. 786 m2 (een 2^1 kap zou evt. ook 

kunnen). 

 Maximaal 10 woningen op de locatie van de voormalige school 

 

Berekening 

O.b.v. de tekening (bijlage 1) en bovenstaande programmatische mogelijkheden, is er 

een haalbaarheidsberekening gemaakt. Deze gaat uit van de volgende aannames.  Alle 

bedragen zijn excl. BTW of overdrachtsbelasting.  

 

Kosten: 

- de aankoop van de kerk incl. k.k.   € 200.000,-  

- slopen school                     €  30.000,- 

- boekwaarde school              €  50.000,- 

- Bouwrijp maken                       €  50.000,- 

- Woonrijp maken                          €  100.000,- 

- Bijkomende kosten*             €  65.000,-  + 

Totaal aan kosten               € 495.000,- 

 

*Bijkomende kosten: kosten voor planontwikkeling, VTU en risico en onvoorzien 

 

Opbrengsten: 

- Verkoop Kerk                     € 220.700,- (1.650 m2 van de voormalige kerk 

+ 557 m2 voor parkeren = 2.207m2 * €100,-) 

- Verkoop Vrije kavel             € 117.900,- (786 m2 * €150,-) 

- Verkoop school                   € 236.040,- (2248 m2 * €105,-  +    

Totaal aan opbrengsten     € 574.640,- 

 

Conclusie 

Op grond van bovenstaande uitgangspunten is een sluitende grondexploitatie haalbaar.  

 



Bijlage 4: marktgegevens Luttelgeest

Transacties Aanbod 21 januari 2019

2017

Woningtype aantal vraagprijs transactieprijs looptijd Woningtype aantal 

Tussenwoning 5 127.500 121.000 329 Tussenwoning 3

Hoekwoning 4 194.000 187.500 129 Hoekwoning 4

2-onder-1-kap 4 157.250 152.250 321 2-onder-1-kap 1

Vrijstaand 6 430.000 412.500 698 Vrijstaand 7

Appartement 0 0 0 0 Appartement 0

19 15

2018

Tussenwoning 1 129.500 128.000 15 Krapte

Hoekwoning 2 147.250 142.500 333 Woningtype aantal 

2-onder-1-kap 2 210.000 207.500 14 Tussenwoning 0

Vrijstaand 2 327.000 305.000 29 Hoekwoning 8

Appartement 0 0 0 0 2-onder-1-kap 1

7 Vrijstaand 22

2019 Appartement 0

Tussenwoning 0 0 0 0

Hoekwoning 1 227.500 220.000 19

2-onder-1-kap 0 0 0 0

Vrijstaand 0 0 0 0

Appartement 0 0 0 0

1

Conclusie

Er is weinig aanbod.

Er is vraag naar rij-, 2^1 kapwoningen en appartementen.



Gemaakt Genop 1/9/2019 11:47:00 AM 

 

Bijlage 5  

 

Marktconsultatie Kerkstraat Luttelgeest 

 

Gemeente Noordoostpolder 

Januari 2019 
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1. Inleiding 
 

Beleid 

In haar Woonvisie richt de gemeente Noordoostpolder zich op het verbeteren van de kwaliteit 

van de woningvoorraad. Door toevoeging van nieuwe woningen en het vernieuwen van de 

bestaande woningvoorraad hoopt de gemeente de woningvoorraad kwalitatief in te vullen 

passend bij de woonwensen van veschillende doelgroepen.  

 

De gemeente vindt duurzaam bouwen belangrijk. De fossiele brandstoffen worden steeds 

schaarser en mede daardoor duurder. Dat betekent dat woningen die nu worden gebouwd 

hierop moeten zijn voorbereid en zeker op termijn onafhankelijk moeten zijn van fossiele 

energie. De woningen moeten immers een langere tijd mee kunnen gaan. Om hieraan te 

kunnen voldoen is het noodzakelijk dat de woningen ook nu al moeten zijn voorzien van een 

optimale isolatie van de buitenschil. We hebben de ambitie om in 2030 energieneutraal te 

zijn. 

 

Luttelgeest  

In Luttelgeest wil de gemeente aan de Kerkstraat woningen (laten) realiseren op en tussen 

de locaties van de kerk en de school. Het is de bedoeling dat er in de kerk woningen komen 

en dat de school gesloopt wordt en dat er in de plaats woningen komen. Voor deze 

ontwikkeling moet het bestemmingsplan nog gemaakt worden. Het is de bedoeling dat de 

gemeente de locatie (indien nodig) bouwrijp levert. Nadat de woningen gebouwd zijn, zorgt 

de gemeente ervoor dat de openbare ruimte woonrijp gemaakt wordt.  

 

Handreiking 

Deze handreiking heeft als doel om aannemer(s)/ ontwikkelaar(s) te consulteren voor de 

ontwikkelen en bouwen van woningen op deze locaties in Luttelgeest. Dit doen we met 3 

partijen die interesse hebben getoond om woningen in Luttelgeest te realiseren. De 

consultatie heeft als doel om minimaal 1 partij te selecteren die het kerkgebouw en de grond 

van de voormalige schoollocatie van de gemeente afnemen om op beide locaties woningen te 

(gaan) realiseren. 

 

De handreiking is als volgt opgebouwd: 

 In paragraaf 1 gaan we in op de reden van uitvraag en waar de uitvraag betrekking op 

heeft. 

 In paragraaf 2 formuleren we het kader voor het doen van de voorstellen voor 

ontwikkeling. 

 Paragraaf 3 gaat in op de wijze van voorstellen en beoordelen. 

 Paragraaf 4 geeft inzicht in het vervolg.  

 In de paragrafen 5 en 6 staat informatie en de bijlagen.  

 

 

2. Kaders 
 

Algemeen  

Een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van Luttelgeest is dat er marktpartijen zijn 

die willen investeren in de locatie. Om dit te kunnen beantwoorden, is het zinvol dat de 

gemeente hiervoor randvoorwaarden meegeeft, maar ook dat er marktpartijen zijn die hun 

interesse specifiek maken. Door deze consultatie willen we marktpartijen de keuze geven of 
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ze mee willen doen aan dit traject en binnen de kaders speelruimte bieden om voorstellen te 

doen. 

 

Onze doelen  

Voordat we ingaan op de randvoorwaarden die gelden voor de beoordeling van eventuele 

voorstellen gaan we in op de doelen voor Luttelgeest.  

De doelen voor deze woonwijk zijn: 

 Kwantitatief en kwalitatief invulling geven aan de woonbehoefte in Luttelgeest;  

 Aangenaam, buitengewoon wonen in een bereikbare, aantrekkelijke woonwijk; 

 Invulling geven aan woonwensen van diverse doelgroepen;  

 Een goede communicatie over en met bewoners.  

 

Randvoorwaarden 

Om deze doelen in te vullen is een verkavelingsplan en een stedenbouwkundig advies 

gemaakt voor deze locaties in Luttelgeest. De randvoorwaarden voor de ontwikkeling zijn: 

 Voor nieuwbouw in de gemeente geldt dat er gasloos wordt gebouwd (zie leaflet). 

 plangebied: het plangebied omvat de locaties van de school en de kerk waar u een 

voorstel voor kunt doen is afgebeeld. Zie hiervoor de situatietekening met afmetingen.  

 Aantal woningen: de opgave is het ontwikkelen/ontwerpen en (laten) bouwen van 

maximaal 10 woningen op de locatie van de voormalige school de Klipper, maximaal 

5-7 woningen/appartementen in de voormalige kerkgebouw en 1 vrije kavel tussen 

beide locatiesl.  

 Koopprijs: de koopprijs van de locatie is € excl. BTW/ k.k.   

 Richtprijs voor woningen in huur en / of koop: u wordt gevraagd om uw richtprijs aan 

te geven in huurprijs per maand en vrij op naam prijs. 

 

 

3. Voorstel en beoordeling 
 

Onze beoordeling 

Het vertrekpunt van deze marktconsultatie is dat we in detail niet voorschrijven waaraan de 

in te dienen voorstellen moeten voldoen. Dat past ook bij een marktconsultatie. U kunt 

derhalve zelf aangeven in welke locatie(s) en woningtypen u interesse heeft. Uw voorstel(len) 

wordt / worden beoordeeld op basis van de randvoorwaarden. U mag voor de invulling van 

het plangebied een voorstel doen. 

 

Juridische status  

Deze handreiking is bedoeld om marktpartijen de ruimte te bieden om met voorstellen te 

komen voor eventuele ontwikkeling van woningen in Luttelgeest. Op basis van de voorstellen 

oriënteert de gemeente met welke partijen de gemeente een vervolgfase ingaat. Er kunnen 

derhalve geen rechten worden ontleend aan de keuze die de gemeente maakt in een vervolg. 

De gemeente vergoedt uw kosten niet voor het maken van uw voorstellen.  

Er is geen sprake van een aanbesteding of voorbereiding daarvan.  

 

Uw voorstel(len) 

Uw voorstel(len) omvat(ten) in ieder geval: 

 Interesse en voorstel voor woningtype, doelgroep en locatie(s); 

 Een bouwkundig/ architectonisch schetsontwerp per locatie die ten minste bestaat uit 

een situatietekening, impressie, gevelaanzicht, plattegrond in A1 of A2 formaat; 

 Schriftelijke toelichting van uw voorstel(len) in maximaal 2 A4; 

 Uw interesse / mogelijkheid om uw voorstel in koop en/of in huur te realiseren; 



 

Pagina 5 van 6 

 

 Bevestiging dat u akkoord gaat met de koopprijs; 

 Richtprijs voor de maandelijkse huurprijs bij huurwoningen en/of de V.O.N.-prijs bij 

koopwoningen; 

 Referentiebeelden ingeschakelde architectenbureau(s); 

 korte bescihrijving hoe u potentiële klanten  in het ontwikkelproces betrekt (maximaal 

1 A4).  

 

Alle bescheiden dienen digitaal of schriftelijk ingeleverd te worden. Het inschrijfbiljet inclusief 

bovengenoemde stukken dienen uiterlijk @@ voor 12 uur op het gemeentehuis: Harmen 

Visserplein 1, Postbus 155, 8300 AD Emmeloord t.n.v. dhr. N. van der Ende zijn ontvangen of 

te mailen naar n.vanderende@noordoostpolder.nl. Materiaal dat niet is gevraagd wordt niet in 

de beoordeling betrokken. Aan de inzending mogen geen voorwaarden worden verbonden. Er 

mogen geen alternatieve inzendingen worden ingediend. Te late inlevering leidt in alle 

gevallen tot uitsluiting tot een eventueel vervolg. 

 

 

4. Vervolg 
 

Voor de indiening van uw voorstel(len) hebben wij de volgende vervolgstappen voor ogen:  

 Wij verwachten uw voorstel(len) uiterlijk op @@ voor 12 uur te ontvangen. 

 U kunt tot @@@ aangeven of u wel of niet meedoet aan dit marktconsultatietraject.  

 U heeft tot @@@ de gelegenheid en tijd om vragen te stellen over dit 

marktconsultatietraject. 

 Na indiening van uw voorstel(len) maakt de gemeente uiterlijk in de week @@ (@ tot 

@) bekend met welke marktpartij(en) en voor welke locatie(s) de gemeente een 

vervolgtraject ingaat wat inhoudt dat deze marktpartij(en) de locatie(s) gaat 

ontwikkelen. 

 De gekozen partij is als opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor de 

planuitwerking. De uitwerking van het ontwerp volgt hierna. Een gronduitgiftecontract 

volgt samen met de Algemene verkoopvoorwaarden gemeente Noordoostpolder 

uiterlijk 1 maand nadat het besluit is genomen.  

 In de week @@ (van @@ tot @@) willen we graag de concrete plannen beoordelen. 

 In de week @@ (van @@ tot @@) de plannen presenteren en/of in de verkoop. 

 Komen partijen in het vervolgtraject niet tot overeenstemming dan is de 

samenwerking beëindigd zonder dat hier enige vergoeding tegenover staat.  

 Uiterlijk tot @@ heeft de partij de mogelijkheid om de locatie te ontwikkelen conform 

de randvoorwaarden van het marktconsultatietraject.  Dit is ook het uiterlijke moment 

van afname van de grond. 

 

 

5. Tot slot 
 

We sluiten af met aanvullende informatie.  

We staan open voor tussentijdse vragen die opkomen bij het voorbereiden van uw 

voorstellen. Antwoorden op uw vragen worden naar alle partijen teruggekoppeld. 

Als u vragen heeft na het lezen van deze handreiking, dan kunt u contact opnemen met de 

projectleider van Luttelgeest, dhr. N. van der Ende. Hij is bereikbaar op het telefoonnummer 

0527 633478 of per e-mail: n.vanderende@noordoostpolder.nl. 
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Betreft: Kerkstraat Luttelgeest 
Datum: 25 januari 2019 

 
 
 

Vraagstelling 
 
De herinvulling (lees: verkoop door parochie) van de leegstaande kerk (gemeentelijk 
monument) levert hoofdbrekens op. Initiatiefnemers bijten zich stuk op de omvang (met 
name de kosten) van een dergelijk project. Tegelijkertijd komt ook de naastgelegen 
school, De Klipper, binnenkort vrij. De vraag is of een gecombineerde invulling 
voorstelbaar is? 
 
Team Stedenbouw is gevraagd om mogelijk denkbare ontwikkeling(en) van deze locatie 
voor het dorp Luttelgeest te verkennen. 
 
De vertrekpunten die daarbij gehanteerd worden zijn; DNA Luttelgeest, Dorpsvisie 
Luttelgeest, beleid volkshuisvesting, monumentomschrijving RK kerk. 
 
Deze vertrekpunten worden hieronder kort toegelicht. Na een korte karakterschets van 
de locatie volgt een advies in de vorm van uitgangspunten voor ontwikkeling van deze 
locatie. Het vormt het vertrekpunt voor een proces om in gezamenlijkheid met het dorp 
en andere belanghebbenden tot een integrale invulling voor deze locatie te komen. Ter 
inspiratie worden enkele referentiebeelden gegeven. Deze zijn uiteraard afhankelijk van 
de doelgroep waarvoor wordt gebouwd. 
 
 
Bijlage I. Bouwenvelop/kavels 
Bijlage II. Monumentomschrijving 
Bijlage III. Bouwtekening Kerk

Stedenbouwkundig Advies 
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DNA Luttelgeest 
 
DNA, stedenbouw 
 
Het ontwerp van Luttelgeest is van Verlaan van de bouwkundige afdeling van de Dienst 
Wieringermeer.  
 
Het is een langswegdorp aan de westzijde van de dorpenringweg. Het ontwerp is 
gepositioneerd in de oorspronkelijke verkaveling, waar verschillende kavelrichtingen 
samenkomen. In de groene mantel bevinden zich de publieke voorzieningen zoals de 
scholen en de kerken. Hier de RK kerk en de school De Klipper. De locatie van beiden 
maken onderdeel uit van de oorspronkelijke opzet van het dorp. De kerk is prominent 
gelegen aan de noordelijke invalsweg van het dorp, de Kamplaan, een van de twee 
zijbrinken. De gehele locatie doet feitelijk mee in het bepalen van de structuur van het 
dorp en is deels beeldbepalend en begeleidend.  
 

 
DNA, architectuur 
 

 
 
Op de afbeelding hieronder worden in geel de belangrijkste ruimte vormende wanden 
aangegeven. Deze wanden bestaan uit woningen in een eenvoudige Delftse School 
architectuur. 
 
De dikte van de lijnen (afb. Dorps DNA) correspondeert met de mate waarin wand of 
gebouw de ruimte bepaalt in het dorp. De scholen (5) zijn rustig gelegen aan de randen 
van het dorp, in of nabij de groene mantel. De architectuur is enigszins streng en 



 

3 

 

terughoudend. De kerk wordt aangemerkt als beeldbepalend, de school als 
structuurbepalend. 
 

 
 
 
Conclusie 
 
De architectuur in combinatie met de afwijkende stedenbouwkundige opzet van de 
straten en achterliggende groene ruimten maken de woonbuurten heel typerend voor het 
dorp. Het geeft een eigen identiteit aan het dorp.  
 
 
Ambitie 
 
De ambities van het DNA zijn: 
- hergebruik en/of versterking van aanwezige kwaliteiten 
- realiseer/behoud een samenhangend beeld 
- ingrepen dragen bij aan een levendig en groen dorp 
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Dorpsvisie Luttelgeest  
 
Hieronder volgen een aantal passages uit de dorpsvisie die direct of indirect invloed 
hebben op de gewenste ontwikkeling van de locatie. 
 

 
3.4. Toekomstbelofte: ’’Luttelgeest: vertrouwde plek’’. 
Luttelgeest is een thuisbasis. Een vertrouwde plek voor jong en oud. Voor wie er geboren 
is, maar ook voor nieuwkomers, waaronder arbeidsmigranten. Ook voor senioren is het 
dorp tot op hoge leeftijd een vertrouwde plek. Luttelgeest is een plek van kennen en 
gekend worden. Waar mensen relaxed met elkaar omgaan. Waar nieuwkomers open 
worden ontvangen en zich snel thuis voelen. Het veelzijdig verenigingsleven op gebied van 
sport, cultuur, ontspanning biedt voor elk wat wils. Een dorp waar van alles aanleiding is 
om een feestje te vieren. Kinderen bezoeken de basisschool, en doen er een vriendenkring 
op voor het leven. Luttelgeest ligt fraai. Er is rust en ruimte, en in de omgeving kun je goed 
fietsen, paardrijden, wandelen, toerschaatsen (Weerribben) etc. Bij de boerderijen in de 
omgeving, en in Marknesse en Emmeloord haal je je dagelijkse boodschappen. Luttelgeest 
is je vertrouwde woonstek, waar voor iedereen wel een geschikte woning staat. 

 
4.1. Wonen en woonomgeving 
Uitgangspunt is dat Luttelgeestenaren een woonplek hebben en houden in hun vertrouwde 
dorp. Dat betekent dat er voor alle levensfasen een geschikte woning beschikbaar is. Het 
aantal woningen moet naar omvang en kwaliteit aan de vraag voldoen. Het dorp als geheel 
is gebaat bij een kwalitatief goede woningvoorraad die er goed uit het en voldoet aan de 
eisen van de huidige tijd. Dat geldt zowel voor de koopwoningen als ook voor de 
huurwoningen van Mercatus. Van de jongeren in Luttelgeest, geven velen te kennen - soms 
na de studie - in het dorp te willen wonen. Met name de sportvereniging en vriendengroep 
maken Luttelgeest tot een voor hen vertrouwde plek. Voor de jeugd die zich nog niet 
definitief wil binden, zijn starters-huurwoningen beschikbaar. Sommige jongeren en ook 
seniore boerderijverlaters zoeken een kavel om zelf op te bouwen. Deze zelfbouwers 
worden gefaciliteerd met vrije kavels. De zelfbouwers opereren deels individueel, deels in 
collectief verband (CPO). Als zorgbehoevende senioren dit willen, dan kunnen zij zo lang 
mogelijk in Luttelgeest en hun vertrouwde sociale context blijven wonen. Hiervoor zijn 
geschikte woningen en is een passend zorgaanbod beschikbaar. Ook arbeidsmigranten die 
zich blijvend willen vestigen zijn welkom in het dorp. Tijdelijke arbeidskrachten kunnen 
beter worden opgevangen in grootschalige huisvesting aan de buitenwegen. Vestiging van 
kleine groepen tijdelijke arbeidsmigranten op vrijkomende boerenerven heeft voorkeur 
boven leegstand. Kanttekening is dat dit het buitengebied als vertrouwde plek waar je je 
buren kent verzwakt. Luttelgeest heeft bouwrijpe grond. De nieuwbouw (fase 3) ligt als 
gevolg van de huidige marktomstandigheden gedeeltelijk braak. Marktomstandigheden 
zullen in de toekomst weer wijzigen, hoewel het beeld voor de NOP er één is van 
bevolkingsstagnatie tot 2030 en verder. Dat neemt niet weg dat ook in moeilijke 
marktomstandigheden promotie van de mogelijkheden in Luttelgeest om te bouwen nuttig 
kan zijn. Stichting NieuwLand heeft aangetoond dat dit kan werken bij het aantrekken van 
tuinders uit met name het Westen. Luttelgeest wil als dorp een verzorgde uitstraling en 
aankleding hebben. Daar nemen bewoners verantwoordelijkheid voor. Individueel, maar 
ook collectief, werken Luttelgeestenaren aan een verzorgde uitstraling en aankleding van 
hun dorp. Denk aan bijvoorbeeld dierenweide De Boshoek. De Groene Brigade met 
vrijwilligers speelt een belangrijke rol in de verzorgde uitstraling van het dorp. 
 
6.4.2. Subdoelstellingen / maatregelen 

 
Maatregel A: Versterking Luttelgeest als vertrouwde woonplek 
 
A1. Overleg en besluitvorming aanpak corporatie-huurwoningen 

Mercatus wil een open gesprek voeren over de wensen en mogelijkheden van haar 
huurders rondom haar woningbezit in Luttelgeest. De feiten rond de huurwoningen zijn in 
2012 in kaart gebracht en samengevat in het strategisch voorraadbeleid (SVB). Dit SVB 
geeft een basis, maar is niet bepalend in de aanpak die Mercatus per complex kiest. Input 
van huurders wordt actief gevraagd en op prijs gesteld. Het project is overleg en 
besluitvorming over de aanpak per complex corporatie-huurwoningen. 
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A4. (CPO-)project starterswoningen 

Voor de leefbaarheid van Luttelgeest is het belangrijk om de jongeren die in het dorp willen 
blijven wonen die mogelijkheid te bieden, en zo voor het dorp te behouden. Een passend 
aanbod woningen is belangrijk. Voor een deel van de jongeren bestaat momenteel weinig 
aanbod: jongeren die (net) te veel verdienen en boven de inkomensgrens van Mercatus uit 
komen. Het realiseren van starterswoningen kan onder meer binnen collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPO) gerealiseerd worden. Het project is planvorming en realisatie 
van starterswoningen. 
 
A5. (CPO-)project ouderenhuisvesting 

Ouderen die dat willen moeten zo lang mogelijk in Luttelgeest kunnen blijven wonen. 
Daarvoor is ouderenhuisvesting belangrijk. Ook dit kan binnen collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPO) plaatsvinden. Het project is planvorming en realisatie 
ouderenhuisvesting. Op basis van A1 start het opstellen van de plannen voor de eerste 
complexen met huurwoningen. Het project is planvorming voor de prioritaire complexen 
met huurwoningen. 
 
A3. Planuitvoering corporatie-huurwoningen 

Op basis van A2 start de uitvoering van de aanpak per complex. Het project is realisatie 
van de gekozen aanpak. 
 
A11. Verbeteren uitstraling openbare ruimte 

Luttelgeestenaren hechten aan een verzorgde uitstraling en aankleding van hun dorp. 
Individueel, maar ook collectief, nemen zij daarvoor verantwoordelijkheid. De Groene 
Brigade met vrijwilligers speelt hierin een belangrijke rol. Activiteit is het verbeteren van de 
uitstraling van de openbare ruimte met inzet van vrijwilligers. 
 
B. Behoud en versterking van maatschappelijke voorzieningen; 

 
B4. Herbestemming leegstaande gebouwen 

De oude gereformeerde kerk en het kruisgebouw staan leeg. Einde 2014 komt ook de 
beeldbepalende katholieke kerk (gemeentelijk monument) leeg te staan. De leefbaarheid in 
het dorp is gebaat bij herbestemming van leegstaande panden. Dit kan actief worden 
opgepakt. Het project is actief zoeken naar herbestemming van leegstaande panden. 
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Beleid volkshuisvesting 
 

Om flexibel in te kunnen spelen op een veranderende, en een zich na de economische 
crisis weer herstellende woningmarkt, wordt een nieuwe woonvisie voorbereid. Anno  
2018 constateren we dat het aantal huishoudens in Noordoostpolder nog licht groeit tot  
ongeveer 2030 en daarna, na een periode van stabilisatie, naar verwachting licht zal  
dalen. We moeten ons voorbereiden op het moment waarop dat omslagpunt plaatsvindt.   
 
De samenstelling van de huishoudens verandert de komende jaren, evenals de 
woonwensen. De focus blijft “vernieuwen van binnenuit”, omdat deze past bij de trends 
en ontwikkelingen: vergrijzing en ontgroening, een verschuiving van 
meerpersoonshuishouden naar 1-persoonshuishoudens en meer aandacht voor 
duurzaamheid en energiezuinigheid van woningen.  
De meeste woningen die nu gebouwd worden, worden neergezet voor minimaal 50 jaar. 
In praktijk is dat nog veel langer. De opgave is dan ook om de woningmarkt flexibeler te 
maker, zodat we kunnen inspelen op de toekomst.  Hoe kunnen we dan een 
woningoverschot en leegstand voorkomen?  
 
De gemeentelijke ambitie is om in 2030 energieneutraal te zijn. De nieuwbouwwoningen 
zijn in 2020 de nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal (vergelijkbaar met EPC 0,2). 
De gemeente spant zich in om samen met betrokken partijen ambitieuze doelstellingen 
op het gebied van energieneutraliteit te bereiken. Nieuwbouwlocaties worden niet meer 
van een gasnet voorzien. Per 1 juli 2018 mag nieuwbouw niet meer op een gasnet 
worden aangesloten. 
 
Onderbouwing behoefte 
Voor de periode tot en met 2025 is de gemiddelde woningbehoefte voor Noordoostpolder  
100 nieuwe woningen per jaar. Dit is een recente bijstelling naar aanleiding van de  
gunstige economische ontwikkelingen van de laatste tijd. Vertaald naar Luttelgeest is een  
toename van zo’n 15-20 woningen in de periode 2019-2025 (ongeveer 3 woningen per  
jaar) te motiveren. Daarbij moet rekening worden gehouden met de ingezette trend: een  
verschuiving van meerpersoonshuishouden naar 1-persoonshuishoudens. 
Omdat nieuwbouw in Fase 4 waarschijnlijk vooral huidige bewoners aantrekt, komen er 
in het dorp woningen vrij die (na aanpassing en verduurzaming) wellicht geschikt zijn 
voor de senioren en (andere) 1-persoonshuishoudens. Vanuit ouderen is er de wens om 
zolang mogelijk in hun eigen woning/woonomgeving te kunnen blijven wonen. Een 
verschuiving van woningbezit kan hieraan bijdragen. 
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Monument RK kerk 
 
Waardering 
 
Het kerkgebouw is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de 
stedenbouwkundige en de architectuurhistorische waarde. 
- Het kerkgebouw is in cultuurhistorisch opzicht van belang vanwege de oorspronkelijke 

functie en als een bijzondere uitdrukking van het geestelijk leven in de 
Noordoostpolder. 

- Het gebouw is van architectuurhistorisch belang vanwege de eenvoudige, maar 
afgewogen vormgeving van in- en exterieur en de samenhang ertussen. 

- De kerk heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de situering en als 
essentieel en beeldbepalend onderdeel van de dorpsbebouwing. 

- Het gebouw is tevens van waarde vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van in- 
en exterieur. 

 

De in een traditionele, aan de Delftse School verwante stijl gebouwde kerk heeft een 
robuuste, 32 m hoge ronde toren, die sterk bijdraagt aan het vroeg-middeleeuwse 
karakter van de kerk. 

 
Bijlage I geeft een omschrijving van het monument 
Bijlage II geeft een bouwtekening van de kerk 

 
 
 
Extra woning 
 

Tenslotte wordt een mogelijkheid gecreëerd om een vrijstaande woning te realiseren aan 
de oostzijde van de kerk, op het groene veld tussen de kerk en de RK-school. Volgens de 
oorspronkelijke ontwerpintenties en functietoekenning was hier voorzien in een 
pastoriewoning. Deze is nooit gerealiseerd. Een vrijstaande woning op deze plek is 
denkbaar, maar vraagt om een zorgvuldig ontwerp dat in vormgeving, inrichting en 
architectuur rekening houdt met de bijzondere ligging tussen de kerk en de 
herontwikkeling van de schoollocatie. Ook de buitenruimte in het plangebied vraagt om 
een integrale ontwerpbenadering van de locaties.  
 
Aandachtspunten: 
- het zichtbaar maken van de relatie tussen kerk en woning door in  vormgeving en 

materiaal, detail en kleurgebruik van de woning afstemming te zoeken met de 
nieuwe toevoegingen van de kerk.  

-  een integraal ontwerp voor de inrichting van de buitenruimte van kerk en het 
wonen ernaast. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een gezamenlijke semi-
openbare inrichting van die buitenruimte bij het wonen.   

-  het is een overweging om de woning te ontsluiten via het nieuw aan te leggen 
parkeerterrein van de kerk aan de noordzijde. Op deze wijze wordt het zicht op de 
kerk en woning vanaf de kerkstraat zo min mogelijk aangetast.  

- de woning is ondergeschikt aan de kerk. Voor de situering is het daarom van 
belang dat de woning naar achteren geplaatst wordt. De kerk blijft het 
belangrijkste gebouw.  

 



 

8 

 

Karakterschets locatie 
 

Het plangebied doet enigszins gefragmenteerd aan en lijkt niet overal even duidelijk 
gedefinieerd.  
 

 
 

 
 
Dit is het resultaat van een inrichting die een tweedeling kent op twee manieren; zo is er 
aan de zuidzijde het traditionele wonen terwijl de noordzijde (semi)openbaar is met veel 
groen, publieke gebouwen (kerk en school) een speelveld en een bosmantel.  
 
Tegelijkertijd presenteert de kerk zich monumentaal aan de Kamplaan en de Kerstraat. 
Aan deze zijde is sprake van een sterk versteende brink met veel  verhard oppervlak. 
Een plein dat toch ook weer geen plein is, maar vooral functioneel lijkt ingericht voor 
parkeren. 
 
Hierna maakt de Kerkstraat een knik en versmalt het profiel aanzienlijk. Vanaf hier 
verandert ook de korrelgrootte van de bebouwing. Wat volgt is een woonstraat met aan 
de ene zijde wonen en aan de andere zijde de basisschool met speelveld en bossingel op 
de achtergrond. 
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Ieder van deze plekken is op andere wijze ingericht, onderlinge samenhang ontbreekt. 
Tel bij dit alles de sterk afwijkende architectuur van de kerk tegenover de traditionele 
Delftse school architectuur van het wonen en de school en het geheel levert een 
bijzondere enigszins a-typische beleving op.  
 
Het karakter is desalniettemin sterk dorps, kleinschalig en straalt rust uit. 
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Advies 
 
Het advies bestaat uit een aantal uitgangspunten en laat enkele referentiebeelden zien 
van mogelijk passende bebouwing.  
 
Uitgangspunten: 
 
Wees bewust van het feit dat woonbebouwing op deze plek breekt met het oorspronkelijk 
DNA van deze locatie. Woonbebouwing is desalniettemin denkbaar maar moet aansluiten 
bij het karakter en is ‘te gast’. Dit betekent dat wonen in de kerk een mooie herinvulling 
is, mits de monumentwaarden overeind blijven. Eenzelfde benadering geldt ook voor 
eventueel aanvullend wonen ernaast (ter plaatse van de school). Kies voor een lage 
dichtheid en een typologie die aansluit bij het karakter van de monumentale kerk en het 
omringende gebied (lees: géén vrijstaande of twee-onder-een-kap cataloguswoningen).  
 

• Wonen in de kerk kan een mooie herinvulling zijn, mits de monumentwaarden 
overeind blijven. 
 

Voor het verdere plangebied geldt: 
• Kies hier niet voor een standaard oplossing (lees: reguliere verkaveling) maar 

sluit qua inrichting aan op het gefragmenteerde karakter (bijvoorbeeld door 
verspringende rooilijnen, gespreide ligging, verschillende korrelgroottes en/of 
andere woningtypen, etc). Hergebruik en/of versterk de aanwezige kwaliteiten 
(ambitie DNA). 

• Zorg tegelijkertijd wel voor een onderlinge samenhang binnen het plangebied. Dit 
kan bijvoorbeeld door een gezamenlijke inrichting van de semi-openbare ruimte 
maar ook met behulp van de architectuur. Wat wordt de onderling verbindende 
schakel? Realiseer/behoud een samenhangend beeld (ambitie DNA). 

• Het gehele plangebied is nu grotendeels (semi-)openbaar; de groene mantel met 
‘rond-ommetje’, de kerk, het speelveld en de basisschool. Behoud en versterk met 
een nieuwe invulling dit semi-openbare karakter en creëer waar mogelijk zo 
weinig mogelijk particulier eigendom. Ingrepen dragen bij aan een levendig en 
groen dorp (ambitie DNA). 

• Er is sprake van een zekere zonering. Denk aan de vrije ligging van de kerk, de 
afstand van het wonen (Kerkstraat) tot de school. Een toekomstige invulling 
vraagt om een zonering die dit respecteerd. Visualisaties moeten de 
mogelijkheden in kaart brengen. Voorkom een te sterke verdichting en laat het 
groene karakter prevaleren. 

• Ga uit van een beperkte bebouwingshoogte en/of lage goot of flauwe dakhelling, 
de bebouwingshoogte van de basisschool geldt als referentie. 

• Houd rekening met duurzaamheid en klimaatadaptatie. 
 
 

Referentiebeelden wonen  
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Bestemmingsplan en Beeldkwaliteit 
 
 
Bestemmingsplan 

Om wonen mogelijk te maken (locatie school in geval van sloop-nieuwbouw) is een 
bestemmingpslanwijziging noodzakelijk. Daarbij worden de uitgangspunten genoemd 
onder ‘Advies’ verwerkt in regels voor o.a. oppervlak/bouwvlak, goot- en bouwhoogte en 
dakhelling. Uiteraard komt dit tot stand via een wissel/samenwerking tussen gemeente, 
dorp en initiatiefnemer(s), maar is de huidige korrelgrootte het vertrekpunt. 
 

 
Vigerend bestemmingsplan 

 
Bouwenvelop/kavel 

In Bijlage I zijn de bouwenveloppen / kavels aangegeven. Hiervoor gelden de volgende 
uitgangspunten: 
 
Wonen ter plaatse van de voormalige school: 
- Een bebouwingspercentage van maximaal 30%; 
- Bebouwing is minimaal 12,5 m uit hart Kerkstraat geplaatst. 
 
Kavel tussen kerk en voormalige school: 
- Een bebouwingspercentage van maximaal 20%; 
- Bebouwing is minimaal 18,5 m uit hart Kerkstraat geplaatst; 
- De afstand van een woning tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 5 m. 
 
- Een semi-openbare ruimte aan de straatzijde waarvan de inrichting in gezamenlijk 

overleg tot stand komt 
 

Beeldkwaliteitsparagraaf 

Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kan de gemeenteraad een beeldkwaliteitsplan of 
beeldkwaliteitsparagraaf vaststellen. Hiermee kan een bepaalde uitstraling van een te 
ontwikkelen gebied worden bereikt. In dit geval kiezen we voor een 
beeldkwaliteitsparagraaf die opgenomen wordt in het op te stellen bestemmingsplan. 
 
We doen dit omdat de nieuwbouw gelegegen is in, en onderdeel uitmaakt van, het 
bestaande (oorspronkelijke) dorp. Het is logisch dat we de architectuur van nieuwbouw 
willen laten aansluiten bij het karakter van de bestaande bebouwing in de omgeving. Dit 
draagt bij aan de herkenbaarheid van het dorp. Tegelijk hoeft vernieuwing geen replica 
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te zijn van het bestaande. Vernieuwing mag gezien worden als ontwikkeling van het dorp 
in de tijd.  
 

Vervallen van een beeldkwaliteitsplan 
De algemene lijn is dat de welstandscriteria uit een beeldkwaliteitsparagraaf hun werking 
verliezen voor een individueel bouwwerk, nadat deze is gerealiseerd. Voor deze lijn is 
gekozen omdat na realisatie de hoofdkenmerken van bebouwing en stedenbouwkundige 
structuur grotendeels vastliggen. De welstandscriteria kunnen dan vervallen. Dit sluit 
bovendien aan bij het ingezette selectieve welstandsbeleid. Dit geldt ook voor deze 
beeldkwaliteitsparagraaf.  
 
Hardheidsclausule 
Indien het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk door bijzondere vormgeving, 
constructie, materiaalgebruik en kleurstelling kwaliteit toont, kan de welstandscommissie 
burgemeester en wethouders adviseren om af te wijken van de voor het bouwwerk 
geldende criteria. Dit advies wordt gemotiveerd door de welstandscommissie. 
 
De criteria zijn ingedeeld naar criteria voor plaatsing, vormgeving en detail/kleur/ 
materiaal. 
 
 
Beeldkwaliteitscriteria wonen locatie voormalige school 
 
Plaatsing 
- De woningen zijn minimaal geplaatst in de gevelrooilijn van de oorspronkelijk 

aanwezige school (12,5 m uit hart Kerkstraat); 
- Geen achtergevels georiënteerd op de Kerkstraat.  
 
Vormgeving 
- De woningen bestaan uit één laag met kap. De referentiebeelden geven dit 

uitgangspunt weer. Ondergeschikte afwijkingen zijn mogelijk; 
- Geen blinde gevels; 
- Een onderlinge verwantschap in vormgeving van verschillende typen woningen 

bewerkstelligen. 
 

 
Detail/materiaal/kleur 
- Een architectuur die aansluit op het karakter van de omgeving; 
- draag zorg voor onderlinge samenhang, de bebouwing vormt architectonisch één 

familie; 
- Glimmende dakbedekking is niet toegestaan, met uitzondering van zonnepanelen; 
- Zonnepanelen (en overige duurzaamheidsmaatregelen) moeten een eenheid vormen 

met de architectuur; 
- Geen sterk afwijkend en/of uitgesproken kleurgebruik, met uitzondering van 

details/accenten. 
 
 
Beeldkwaliteitscriteria herinvulling kerk (monument) 
 

Toelichting (tekst welstandsnota): 
De plaatsing, vormgeving, detaillering, materialen en kleuren dienen te worden 
afgestemd op de bebouwingskarakteristieken van het monument. Een ter bescherming 
gegeven beschrijving van het monument is daarbij leidend. Vernieuwende bouwplannen 
zijn mogelijk voor zover de bebouwingskarakteristieken, die de cultuurhistorische waarde 
van het monument bepalen, behouden blijven. 
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Toetsing vindt plaats op: 
 
1. hoofdvorm en plaatsing passen bij het monument; 
2. het bouwplan past in de structuur van het  perceel waarop het monument staat; 
3. de verschijningsvorm heeft voldoende kwaliteit en respecteert de 

bebouwingskarakteristieken van het monument. Hierbij worden ook de algemene 
welstandscriteria (welstandsbeleid gemeente, toegevoegd aan dit document) 
gehanteerd; 

4. plaats, afmetingen en onderlinge verhoudingen van raam en deuropeningen in de 
gevels zijn op elkaar afgestemd; 

5. detaillering, kleur- en materiaalgebruik passen bij het monument òf wijken hier juist 
van af om een contrast te bewerkstelligen. Waarbij met contrast wordt bedoeld: een 
zichtbaar en afleesbaar contrast tussen oud en nieuw. Het komt niet langer voort uit 
het oude. Het contrast benadrukt het eigentijdse c.q. de eigen identiteit van de 
nieuwbouw en het historische karakter van het oude. (= toevoeging gemeente) 
 

 
Beeldkwaliteitscriteria wonen (kavel tussen kerk en voormalige school) 
 
Plaatsing 
- Respecteer de vrije ligging van de kerk door een ligging achter op de kavel; minimaal 

18,5 m uit hart Kerkstraat.  
 
Vormgeving 
- De woningen bestaan uit één laag met kap of is plat afgedekt; 
- De woning heeft een alzijdige oriëntatie. 
- Te allen tijd ondergeschikt aan de kerk.  
- Geen blinde gevels gericht naar de openbare ruimte; 
- Een onderlinge verwantschap in vormgeving met de naastgelegen nieuwbouw en/of 

de vernieuwing van de kerk die bijdraagt aan de samenhang van de gehele 
transformatie.  
 

Detail/materiaal/kleur 
- Zoek een relatie met de vernieuwing van de kerk en het wonen ter plaatse van de 

voormalige school; 
- Glimmende dakbedekking is niet toegestaan, met uitzondering van zonnepanelen; 
- Zonnepanelen (en overige duurzaamheidsmaatregelen) moeten een eenheid vormen 

met de architectuur; 
 
 
Criteria inrichting openbare ruimte en particulier terrein 
 
Een herontwikkeling naar wonen kan betekenen dat het terrein minder openbaar wordt. 
Toch wordt met klem gevraagd de hoeveelheid prive-ruimte tot een minimum te 
beperken en vooral in te zetten op (semi) openbare  (gezamenlijke) ruimte.  
 
Juist met de functiewijziging naar wonen wordt de afwijking van het oorspronkelijke 
gebruik beleefbaar en inzichtelijk. Dit vraag om regels over de inrichting en het gebruik 
van dit prive- en gemeenschappelijk groen. Dit kan deels mee-ontworpen worden, denk 
aan erfafscheidingen en inrichting van gemeenschappelijke ruimte, maar bijvoorbeeld 
ook ingekaderd worden via een Vereniging van eigenaren. De voorkeur gaat uit naar een 
gemeenschappelijke groene inrichting waarbij nadrukkelijk ook regels opgesteld worden 
voor het behoud van de inrichting naar de toekomst toe en het toekomstig beheer en 
onderhoud. 
 
Toetsing vindt plaats op: 
 
- Vrije ligging en zicht op kerk vanaf Kamplaan en Kerkstraat 
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- Weinig tot geen privétuinen aan Kerkstraatzijde; zet vooral in op semi-openbaar 
terrein. 

- Eén integraal ontwerp voor de (semi-)openbare ruimte rond kerk en woningbouw aan 
de kerkstraat. 

- geen erfafscheidingen of hoogopgaande beplanting aan (kerk)straatzijde, zij-erven en 
Kamplaanzijde. 

- Parkeren zoveel mogelijk uit het zicht en afgeschermd door lage hagen en groen 
ingericht.  

- Het parkeren vindt bij voorkeur plaats op eigen terrein. Indien mogelijk het parkeren 
aan straatzijde beperken tot een minimum 

 
Ongeacht het bovenstaande gelden de volgende algemene criteria (citaat uit het 
welstandsbeleid). 
 
 
 
Algemene criteria 

 

Relatie tussen vorm, gebruik en constructie 
Van een bouwwerk, waarop welstandscriteria van toepassing zijn, mag worden verwacht dat de 
verschijningsvorm of het uiterlijk van het gebouw een relatie heeft met het gebruik ervan en de 
wijze waarop het gemaakt is, terwijl de vormgeving daarnaast ook zijn eigen samenhang en logica 
heeft. 
 
Relatie tussen bouwwerk en omgeving 
Van een bouwwerk mag worden verwacht dat het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van 
de openbare (stedelijke of landschappelijke) ruimte. Daarbij worden hogere eisen gesteld naarmate 
de openbare betekenis van het bouwwerk of van de omgeving groter is. 
 
Betekenissen van vormen in de sociaal-culturele context 
Voor vormgeving gelden in iedere cultuur bepaalde regels, net zoals een taal zijn eigen 
grammaticale regels heeft om zinnen en teksten te maken. Als vormen regelmatig in een bepaald 
verband zijn waargenomen, krijgen zij een zelfstandige betekenis en roepen zij bepaalde 
associaties op. In iedere bouwstijl wordt gebruik gemaakt van verwijzingen en associaties naar wat 
eerder of elders reeds aanwezig was of naar wat in de toekomst wordt verwacht. Associatieve 
betekenissen zijn van groot belang om een omgeving te ‘begrijpen’ als beeld van de tijd waarin zij 
is ontstaan, als verhaal van de geschiedenis, als representant van een stijl. Daarom is het zo 
belangrijk om ook bij nieuwe bouwplannen zorgvuldig met stijlvormen om te gaan: die vormen 
immers de geschiedenis van de toekomst.  
 
Evenwicht tussen helderheid en complexiteit 
Van een bouwwerk mag worden verwacht dat er structuur is aangebracht in het beeld, zonder dat 
de aantrekkingskracht door simpelheid verloren gaat. Bij een gebouwde omgeving met een hoge 
belevingswaarde zijn helderheid en complexiteit tegelijk aanwezig in een evenwichtige en 
spanningsvolle relatie. Indien de belevingswaarde van een lager niveau is kunnen er minder hoge 
eisen worden gesteld.  
 
Schaal en maatverhoudingen 
Van een bouwwerk mag worden verwacht dat het een samenhangend geheel vormt van 
maatverhoudingen, die beheerst worden toegepast in ruimtes, volumes en vlakverdelingen. 
Voorbeeld: als een dakkapel te dominant is ten opzichte van de hoofdmassa, verstoort zij het beeld 
niet alleen van het gebouw zelf, maar ook van de omgeving waarin het is geplaatst. 
 
 
Materiaal, textuur, kleur en licht 
Door middel van materialen, kleuren en lichttoetreding krijgt een bouwwerk uiteindelijk zijn visuele 
en merkbare kracht: het wordt zichtbaar en voelbaar. Materialen en kleuren dienen niet los te 
staan van het ontwerp. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het gebruik van materialen en 

kleuren niet meer passen bij de aard en ontstaansperiode van het bouwwerk. 
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Bijlage I. Bouwenvelop/kavels 
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Bijlage II. Omschrijving monument 
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OBJECTGEGEVENS 

P r o v i n c i e 
Gemeente 
Obj ectnummer 

Flevoland 
Noordoostpolder 
L2 

Plaatselijke aanduiding 
P l a a t s 
Postcode 
Straatnaam 
Huisnummers 
Toevoeging 
L o c a t i e 

L u t t e l g e e s t 
8315 AD 
Kerkstraat 
1 

OBJECTOMS CHRIJVING 

I n l e i d i n g 

In de periode 1950-1962 z i j n er i n de Noordoostpolder 36 kerken 
gebouwd, een hervormde, een gereformeerde en een rooms-katholieke 
voor e l k van de t i e n dorpen. In Emmeloord z i j n i n dezelfde periode 
twee kerken voor e l k van deze gezindten gebouwd. De d r i e kerken van 
L u t t e l g e e s t z i j n a l l e gebouwd i n de j a r e n v i j f t i g . 

De r.-k. KERK de H e i l i g e Ireneüs (de Jozefkerk) met aangebouwde 
s a c r i s t i e i s gebouwd i n 1955-1956 (eerste steen d.d. 6 nov. 1955) 
naar een van 1954 daterend ontwerp. Het kerkgebouw kan t y p o l o g i s c h 
zowel worden gerekend t o t de zaalkerken a l s t o t de pseudo-basilieken. 
De kerk i s g e s t i c h t i n opdracht van het Kerkbestuur van de r.-k. 
Parochie Marknesse, naar een ontwerp van de Haagse a r c h i t e c t e n i r . A. 
van Kranendonk (schip) samen met i r . A. Thunnissen en i r . H. Thunnis-
sen j r . ( t oren). De b i j de bouw betrokken constructeurs waren i r . 
J.A.M. Starmans j r . en i r . P.H.A. Starmans u i t Utrecht. Het k e r k o r g e l 
i s gebouwd door de Rotterdamse orgelbouwer Valcks (en) van Kouteren. 
De i n een t r a d i t i o n e l e , aan de D e l f t s e School verwante s t i j l gebouwde 
kerk heeft een robuuste, 32 meter hoge ronde toren, d i e s t e r k 
b i j d r a a g t aan het vroeg-middeleeuws karakter van de kerk. 

Omschrij v i n g 
In de n o o r d - w e s t e l i j k e hoek van het dorp g e s i t u e e r d kerkgebouw. De 
kerk i s opgetrokken i n schone baksteen, vanüit een onregelmatige 
p l a t t e g r o n d en heeft een aangebouwde, ronde klokketoren a l s onderdeel 
van een symmetrisch vooraanzicht. De toren i s naar de s t r a a t gekeerd 
en bevat smalle r e c h t g e s l o t e n vensters met g l a s - i n - l o o d . Hoog i n de 
toren d r i e w i j z e r p l a t e n van een uurwerk. Aan de a c h t e r z i j d e van de 
toren d r i e k l e i n e , met g l a s - i n - l o o d ingevulde v e n s t e r t j e s . 



De torenschacht wordt beëindigd door twee dunne, uitgemetselde randen 
en een betonnen rand, d i e aan het oog wordt onttrokken door een 
borstwering van l a t t e n . De toren i s voorzien van een uitkragende, 
ingesnoerde octogonale houten t o r e n s p i t s , d i e i s bekleed met 
koperplaten en wordt bekroond door een kruisdragende b o l . De s p i t s 
h eeft een vlakke, houten onderkant en r u s t op een c o n s t r u c t i e van 
schoren en standvinken. 
Het kerkgebouw heeft een v r i j w e l rechthoekige hoofdvorm en s t a a t 
onder een met verbeterde Hollandse pannen gedekt, i e t s u i t k r a g e n d 
zadeldak met zeeg. De muurvlakken aan weerszijden van de toren z i j n 
i e t s hoger dan de gevels van het kerkgebouw. Ze vormen te n o p z i c h t e 
van de langsgevels van het schip geen hoek van negentig graden, ze 
z i j n b l i n d en gedekt met pannen. De z u i d - o o s t e l i j k e langsgevel i s 
l i n k s v o o r z i e n van een v i j f z i j d i g ingangsportaal onder uitkragend, 
met pannen gedekt tentdak met een i j z e r e n bekroning. Tussen het 
tentdak en het schip van de kerk bevindt z i c h een deel met afgeknot 
zadeldak. De entree i s een rechtgesloten vleugeldeur, d i e staat onder 
een op twee ronde, met g e p r o f i l e e r d e l a t t e n beklede kolommen rustend 
overstek van het tentdak. Beide z i j g e v e l s van het p o r t a a l bevatten 
een rond, met g l a s - i n - l o o d ingevuld venster. De overhoekse muurdelen 
z i j n b l i n d . De langsgevel van de kerk bevat d r i e grote, 
r e c h t g e s l o t e n , onder r o l l a g e n staande vensters met g l a s - i n - l o o d ramen 
en onderdorpels van grèstegels, die ook te vinden z i j n aan de overige 
r e c h t g e s l o t e n vensters. 
Rechts en r e c h t s a c h t e r van het schip een rechthoekige uitbouw 
( s a c r i s t i e ) onder een uitkragend, met pannen gedekt tentdak met een 
i j z e r e n bekroning. In de zuid-oostgevel van de uitbouw bevindt z i c h 
een boven een bakstenen stoepje staande, l a t t e n d e u r onder een 
b o v e n l i c h t met een tweetandige vork. Links van de deur een k l e i n 
v e n ster. In de l i n k e r z i j g e v e l van het p o r t a a l een k l e i n venster en 
twee i e t s grotere vensters. In de r e c h t e r gevelopening d r i e 
kelderopeningen i n koekoeken met een l i c h t k o l k van beton en baksteen 
en twee vensters op de p a r t e r r e . 

De a c h t e r z i j d e van de kerk i s symmetrische met een halfronde a b s i s , 
d i e wordt geleed door acht l i s e n e n en i s v o o r z i e n van twee k l e i n e , 
onder r o l l a a g staande vensters met g l a s - i n - l o o d . Het dak i s een met 
koper bekleed, h a l f r o n d kegeldak. De a b s i s s t a a t tegen een i e t s hoger 
opgaande puntgevel met uitgemetselde bovenranden en een b l i n d 
g e v e l v e l d aan weerszijden van de a b s i s . Boven de l i n k e r hoek van de 
ac h t e r g e v e l staat een v r i j hoge, verspringende schoorsteen. 
De n o o r d - w e s t e l i j k e langsgevel bevat v i j f vensters a l s d i e i n de 
andere langsgevel. Het vanaf de zeeg uitkragende deel van de kap 
wordt aan de u i t e i n d e n ondersteund door een schotklamp. 
Tegen de gevel s t a a t een b l i n d uitbouwtje onder met Hollandse pannen 
gedekt lessenaardak met uitgemetselde dakaanzetten. 



Het inwendige van de kerk i s i n v r i j w e l o o r s p r o n k e l i j k e s t a a t bewaard 
gebleven. De kerkruimte heeft rechtgesloten, onder r o l l a g e n staande 
deuren, muren van schone baksteen onder een houten a f s l u i t i n g , 
waarvan het middendeel een breed tongewelf i s , dat aan weerszijden 
wordt gedragen door v i e r dunne, ronde i j z e r e n kolommen. Deze geven 
tevens de s c h e i d i n g aan tussen het overwelfde middendeel en de lage, 
v l a k a f g e s l o t e n "zijbeuken", waardoor de kerk ook t o t het type 
p s e u d o - b a s i l i e k kan worden gerekend. Het gewelf wordt geleed door 
dunne, eveneens houten evenwijdige ribben, die doorlopen over de 
lagere plafonddelen. De kerk heeft een nog o o r s p r o n k e l i j k bankenplan 
van twee r i j e n met een middenpad en zijpaden. De v l o e r e n van 
kerkruimte en a l t a a r p o d i a z i j n bedekt met t e g e l s . Het p r i e s t e r k o o r 
heeft een halfronde, overwelfde a b s i s met op het hogere, a c h t e r s t e 
podium een op gecanneleerde kolommen staande a l t a a r t a f e l . Het 
voorste, op het lagere deel van het podium staande a l t a a r heeft een 
houten o n d e r s t e l . De koor- of communiehekken z i j n evenals de 
podiumtreden bedekt met g e p o l i j s t e w i t - g e l e natuursteen. Rechts van 
de a b s i s s t a a t een eveneens op een podium staand J o z e f - a l t a a r onder 
een beeld van Jozef dat, evenals het Mariabeeld l i n k s van de a b s i s , 
i s g e p l a a t s t op een uitgemetselde piëdestal. In de noord-west hoek 
van het gebouw bevindt z i c h de Mariakapel i n een halfronde n i s . Een 
n i e t meer a l s zodanig i n gebruik z i j n d e b i e c h t s t o e l i n de n o o r d e l i j k e 
langsgevel i s u i t p a n d i g . Tussen de kerkruimte en het eveneens 
uitpandige ingangsportaal i n de zuidgevel bevindt z i c h een dubbele 
deur. 

De houten o r g e l g a l e r i j aan de noordkant van de kerkruimte heeft een 
borstwering met r a s t e r p a t r o o n en r u s t op twee ronde i j zeren 
kolommen. Het door Valcks en van Kouteren (Rotterdam) gebouwde o r g e l 
bestaat u i t d r i e klimmende p i j p v e l d e n boven een houten kas. Onder de 
g a l e r i j bevindt z i c h i n een gebogen muur de toegang naar de ronde 
doopkapel, i n de b a s i s van de toren. De doopkapel heeft een gemetseld 
koepelgewelf en bevat een zwaar, rond doopvont van natuursteen met 
koperen deksel, d i e staat i n een verlaagd, c i r k e l v o r m i g d e e l van de 
betegelde v l o e r . De diepliggende ramen z i j n v o o r z i e n van a f z a a t . Op 
de s c h e i d i n g van muur en gewelf l i g t een muizentandfries. De 
torendelen hierboven z i j n te bereiken v i a een t r a p met betonnen 
treden. De t r a p heeft i n de binnenmuur een r e c h t g e s l o t e n opening met 
i j z e r e n b a l u s t r a d e , waardoor vanuit de hoogte i n de doopkapel kan 
worden gekeken. Het open gedeelte onder de s p i t s bevat een platform, 
waarop het mechaniek van het uurwerk aan de toren staat opgesteld. De 
balustradehekken hieromheen staan op betonnen poeren. 
De s a c r i s t i e aan het z u i d - o o s t e l i j k e deel van de kerk i s onder meer 
vo o r z i e n van een s t a l e n k l u i s d e u r en een l a t e r ingebouw keukentje. 



Waardering 
Het kerkgebouw i s van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, 
de stedebouwkundige en de architectuurhistorische waarde. 
- Het kerkgebouw i s i n cultuurhistorisch opzicht van belang vanwege 
de oorspronkelijke functie en als een bijzondere uitdrukking van 
het g e e s t e l i j k leven i n de Noordoostpolder. 

- Het gebouw i s van architectuurhistorisch belang vanwege de 
eenvoudige, maar afgewogen vormgeving van i n - en exterieur en de 
samenhang ertussen. 

- De kerk heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de 
sit u e r i n g en als essentiëel en beeldbepalend onderdeel van de 
dorpsbebouwing. 

- Het gebouw i s tevens van waarde vanwege de herkenbaarheid en de 
gaafheid van i n - en exterieur. 
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Bijlage III. Bouwtekening Kerk 




