gemeente

NOORDOOSTPOLDER
Emmeloord, 21 april 2020.
Onderwerp
Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Botenbuurt
Advies raadscommissie
Hamerstuk
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
De gemeenteraad voorstellen:
1.
Kennisnemen van het stedenbouwkundig plan van Mercatus en gemeente voor
herstructurering van (een deel van de) Botenbuurt in Emmeloord;
2.
Beeldkwaliteitsplan voor de Botenbuurt ongewijzigd vaststellen;
3.
Het beeldkwaliteitsplan van toepassing verklaren op het bestemmingsplan Emmeloord tussen
Gracht en Vaarten (NLIMR0.0171.BP00486-VS01) en de Welstandsnota.
Doelstelling
Vernieuwing van een deel van de Botenbuurt door sloop en nieuwbouw, met een uitstraling die
aansluit bij het karakter (het DNA) van deze wijk van Emmeloord.
Inleiding
In 2014 is er door Mercatus en de gemeente een visiedocument (realistisch perspectief) gemaakt voor
de wijken rond het centrum: de centrumschil. Vernieuwing van deze verouderde wijken is wenselijk.
In 2018 startte het proces voor een vernieuwingsplan in de Botenbuurt. De Botenbuurt ligt in
Emmeloord, bij de Marknesserbrug.
Bij
•
•
•
•

dit project werken gemeente en Mercatus samen op basis van 4 gezamenlijke doelstellingen:
een vitale, leefbare wijk met gezonde, weerbare bewoners;
een goede gedifferentieerde woningvoorraad en een aantrekkelijke woonomgeving;
betaalbare woningen;
een duurzaam woningbestand.

Het beeldkwaliteitsplan kan ongewijzigd vastgesteld worden. Tijdens de termijn van ter inzage legging
is er geen reactie ontvangen.
Argumenten
1.1
De Botenbuurt is een van de oudste wijken van Emmeloord en is toe aan vernieuwing
De Botenbuurt behoort tot een van de oudste wijken van Emmeloord. Nu 70 jaar na realisatie is de
wijk dringend toe aan vernieuwing. De woningen zijn gedateerd en voldoen niet meer aan de huidige
eisen van deze tijd.
1.1
Het stedenbouwkundig plan is het resultaat van huur- en wijkgesprekken
Mercatus is gestart met huurdersgesprekken over de huidige en toekomstige situatie van de
Botenbuurt (woning, woonomgeving). Daaruit kwam naar voren dat de bewoners graag wilden
reageren op een planvoorstel. Mercatus en gemeente hebben daarop besloten een conceptstedenbouwkundig plan op te laten stellen. Dit plan, voorafgegaan door een stedenbouwkundige
analyse en kansenkaart is gepresenteerd en besproken met de bewoners (zie bijlage).
Via huurdersgesprekken zijn bewoners meegenomen in mogelijke ontwikkelvarianten (onderhouden,
investeren, slopen, nieuwbouw) voor vernieuwing. De gesprekken zijn per woonblok of per deel van

de Botenbuurt gevoerd. Dit leverde inzicht in wat bewoners als kwaliteiten en/of zwakke punten in hun
wijk beschouwen.
Uit de huurdergesprekken bleek dat de bewoners vooral graag wilden reageren op een planvoorstel.
Men kon zich onvoldoende een beeld vormen van de ingrepen die toch wel ingrijpend zijn. Een
visualisatie en stedenbouwkundig plan zouden helpen bij het verbeelden van de veranderingen. Op
basis van deze constatering hebben Mercatus en gemeente besloten een concept-stedenbouwkundig
plan te laten opstellen en dit te presenteren èn te bespreken met de bewoners. Dit voorstel is
voorafgegaan door een stedenbouwkundige analyse met als resultaat een kansenkaart (zie bijlage).
In twee bijeenkomsten is het concept-plan besproken. Eenmaal met de bewoners van woningen waar
de herstructurering direct betrekking op heeft. En eenmaal met de gehele wijk. In deze bijeenkomsten
is uitvoerig stilgestaan bij het voorstel. De resultaten van beide bijeenkomsten zijn in het
stedenbouwkundig plan verwerkt (zie bijlage).
1.2

Het stedenbouwkundig plan borduurt voort op het oorspronkelijk ontwerp en het DNA van
Emmeloord
Met dit plan borduren we voort op het oorspronkelijk ontwerp en het DNA van Emmeloord en worden
enkele kansen voor verbetering benut.
Zo creëren we een nieuw front aan de Lemstervaart door de structuur van de bouwblokken, zoals
oorspronkelijk gedacht, hier af te maken. Tegelijk maken we de oevers beter bereikbaar zodat water
en landschap maximaal beleefd kunnen worden en onderdeel gaan uitmaken van de groenstructuur
van Emmeloord. Tenslotte biedt de hoek Lemstervaart - Urkervaart ruimte voor het toevoegen van
bebouwde kwaliteit in de vorm van twee appartementsgebouwen.
Het stedenbouwkundig plan is gereed om vast te stellen (zie bijlage 2).
1.3.
Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor verdere uitwerking.
Het stedenbouwkundig plan omvat de sloop van 96 huurappartementen en 42 eengezinswoningen.
Hiervoor in de plaats bouwt Mercatus 91 huurappartementen, 40 eengezinswoningen en 10
levensloopbestendige woningen. Dit wordt aangevuld met een appartementengebouw met 17
koopappartementen
Op basis van het stedenbouwkundig plan (zie bijlage) start het onderzoeken van de haalbaarheid en
uitvoerbaarheid, het doorlopen van de planologisch-juridische procedures (o.a. het omgevingsplan
opstellen), de keuze van architecten voor het ontwerpen van woningen en tenslotte het uitvoeren en
bouwrijp maken.
2.1
Het Beeldkwaliteitsplan borgt de gewenste uitstraling van de wijk.
Juist bij een gedeeltelijke herstructurering van een wijk, is het belangrijk dat de vernieuwing qua
uitstraling en architectuur aansluit bij het resterende deel. We willen niet dat het eigen karakter (het
DNA) van dit stukje “oud Emmeloord” verloren gaat. Tegelijk mag ook vernieuwing zichtbaar zijn. Dit
vraagt om criteria over beeldkwaliteit in de vorm van een beeldkwaliteitsnota Botenbuurt (bijgevoegd).
Omdat we weten dat er in de toekomst nog meer renovaties plaats gaan vinden in de Botenbuurt, is
een beeldkwaliteitsplan gemaakt voor de gehele wijk (in overleg met Mercatus). Dit borgt eenheid in
de gewenste uitstraling en behoud van het karakter (het DNA) van de wijk.
2.2
Er zijn geen zienswijzen ingebracht.
Het beeldkwaliteitsplan heeft van 20 februari 2020 tot 2 april 2020 ter inzage gelegen.
3.1

Door het beeldkwaliteitsplan van toepassing te verklaren op dit bestemmingsplan en de
Welstandsnota, krijgt het plan een formele status.
Het Beeldkwaliteitsplan vormt het formele toetsingskader voor de welstandscommissie en maakt
daarmee onderdeel uit van het welstandsbeleid van de gemeente Noordoostpolder.
Kanttekeningen
n.v.t.

Planning/Uitvoering
Het Beeldkwaliteitsplan "Centrumplan Emmeloord" wordt na uw besluit gepubliceerd, waarna het in
werking treedt. Het gaat dan gelden als kader voor de adviezen van de welstandscommissie.
Bijlagen
1. Stedenbouwkundige analyse Botenbuurt
2. Stedenbouwkundig plan Botenbuurt
3. Verslagen wijkbijeenkomsten
4. Beeldkwaliteitsnota Botenbuurt

Portefeuillehouder
: mevrouw M.B.W. Uitdewilligen
Steller
: de heer A. van den Berg; 0527 63 32 97; a.vandenberq@noordoostpolder.nl
heer N.M. van der Ende; 0527 63 34 78; n.vanderende@noordoostpolder.nl

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 april 2020, no. 20.0000725;
gelet op artikel 147 Gemeentewet;
BESLUIT:

1.
2.
3.

Kennis te nemen van het stedenbouwkundig plan van Mercatus en gemeente voor
herstructurering van (een deel van de) Botenbuurt in Emmeloord;
Beeldkwaliteitsplan voor de Botenbuurt ongewijzigd vast te stellen;
Het beeldkwaliteitsplan van toepassing te verklaren op het bestemmingsplan Emmeloord
tussen Gracht en Vaarten (NL.IMR0.0171.BP00486-VS01) en de Welstandsnota.

