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Emmeloord, 14 april 2020.

Onderwerp
Beeldkwaliteitsplan ‘Emmelhage, fase 2b'

Advies raadscommissie
De fractie van PU adviseert het voorstel als stemstuk te behandelen. Overige fracties adviseren 
positief.

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. Beeldkwaliteitsplan ‘Emmelhage fase 2b’ vaststellen als aanpassing van de gemeentelijke 

welstandsnota, mits er geen tijdige zienswijze is ingediend. Indien het plan nog ter inzage ligt 
dan is de dag na het einde van de zienswijzentermijn de vaststellingsdatum;

2. Beeldkwaliteitsplan ‘Emmeloord, Emmelhage - fase 2’ voor het plangebied intrekken, mits er 
geen tijdige zienswijze is ingediend.

Doelstelling
Een actueel welstandskader vaststellen voor de nieuwe woonwijk ‘Emmelhage, fase 2b’.

Inleiding
De uitleglocatie Emmelhage fase 2a bij Emmeloord loopt snel vol. Om te kunnen blijven voorzien in de 
woningbouwbehoefte in Emmeloord pakt ons college nu de realisatie van Emmelhage fase 2b op. In 
fase 2b worden maximaal 150 woningen mogelijk gemaakt. In bestemmingsplan ‘Emmeloord - 
Emmelhage, fase 2’ zijn een uitwerkingsplicht en wijzigingsbevoegdheden opgenomen die ons college 
de bevoegdheid geven hier verder invulling aan te geven. Ons college besloot op 14 april 2020 een 
ontwerpuitwerkings- / wijzigingsplan1 ter inzage te leggen. Voor het bijbehorende beeldkwaliteitsplan2 
ligt de bevoegdheid bij uw raad.

Argumenten
1.1 De bestaande beeldkwaliteitseisen moeten aangepast worden
Bij de uitwerking van het plan is er een nieuw stedenbouwkundig ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is 
verder uitgewerkt in een matenplan. De keuzes die gemaakt zijn in het stedenbouwkundig ontwerp 
komen niet meer overeen met het al geldende beeldkwaliteitsplan. Met het vaststellen van een nieuw 
beeldkwaliteitsplan (zie: bijlage 1) geeft uw raad een actueel en toetsbaar welstandskader. In het 
nieuwe plan wordt de ruimtelijke kwaliteit van het stedenbouwkundig ontwerp geborgd. Bij het 
opstellen van het wijzigings- en uitwerkingsplan en het beeldkwaliteitsplan is rekening gehouden met 
een balans tussen aan de ene kant voldoende flexibiliteit en aan de andere kant genoeg waarborgen 
voor de ruimtelijke kwaliteit.

1.2 Het beeldkwaliteitsplan vaststellen is een bevoegdheid van uw raad
Definitieve vaststelling van het uitwerkings- en wijzigingsplan is pas mogelijk als het aangepaste 
beeldkwaliteitsplan is vastgesteld. Hiernaast moet ook de aangepaste grondexploitatie nog 
vastgesteld worden. Ook dit is een bevoegdheid van uw raad. In verband met het passeren van de 
gronden volgt de vaststelling van de aangepaste grondexploitatie in de raad van juni.

1.3 Nu alvast vaststellen zorgt voor tijdswinst in de procedure
Ons college heeft samen met het ontwerpuitwerkings- en wijzigingsplan ook een 
ontwerpbeeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. Dit plan ligt nu nog ter inzage. De kans is groot dat u

1 Dit plan is raadpleegbaar op www.ruimelijkeplannen.nl
2 Artikel 12a Woningwet

http://www.ruimelijkeplannen.nl


hem daarna ongewijzigd kunt vaststellen. Als u dat besluit nu alvast neemt, scheelt dat tijd. Dan hoeft 
het stuk later niet opnieuw naar uw raad. Vanzelfsprekend moet u dan wel een voorbehoud maken 
voor eventueel zienswijzen. Worden er toch zienswijzen ingediend op het beeldkwaliteitsplan dan zal 
het plan alsnog (en voorzien van een beantwoordingsnota zienswijzen) aan uw raad voorgelegd 
worden. Belanghebbenden worden zo niet in hun rechten beperkt. Met deze werkwijze hopen wij zo 
snel als mogelijk een onherroepelijk uitwerkings- en wijzigingsplan te hebben zodat overgegaan kan 
worden tot realisatie van de woonwijk. Voor de vaststelling van het uitwerkings- en wijzigingsplan volgt 
ons college een vergelijkbare versnelde procedure.

2. Het oude beeldkwaliteitsplan moet ingetrokken worden
In het plangebied gold al een beeldkwaliteitsplan. Omdat het huidige bestemmingsplan een andere 
stedenbouwkundige invulling heeft gekregen, is het oude beeldkwaliteitsplan niet meer toepasbaar.
Het deel van het oude beeldkwaliteitsplan dat valt onder het werkingsgebied van het nieuwe 
beeldkwaliteitsplan wordt ingetrokken. Ook voor dit beslispunt geldt het hierboven beschreven 
voorbehoud van zienswijzen.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Planning/uitvoering
Zodra het beeldkwaliteitsplan en de aanpassing van de van de grondexploitatiebegroting door uw raad 
vastgesteld zijn, legt ons college het vastgestelde uitwerkings- en wijzigingsplan ter inzage voor 
beroep. Onderdeel van deze terinzagelegging is ook het vastgestelde beeldkwaliteitsplan. We 
verwachten de beroepstermijn te starten in de week na de raadsvergadering van juni.

Bijlagen
• Beeldkwaliteitsplan ‘Emmelhage fase 2b' (0171168094)

Portefeuillehouder
Steller

: de heer W. Haagsma
: de heer K.H. de Jong; 06 13 34 28 49; khdejong@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 april 2020, no. 20.0000610;

gelet op artikel 12a van de Woningwet;

BESLUIT:

1. Beeldkwaliteitsplan ‘Emmelhage fase 2b' vast te stellen als aanpassing van de gemeentelijke 
welstandsnota, mits er geen tijdige zienswijze is ingediend. Indien het plan nog ter inzage ligt 
dan is de dag na het einde van de zienswijzentermijn de vaststellingsdatum;

2. Beeldkwaliteitsplan ‘Emmeloord, Emmelhage - fase 2’ voor het plangebied in te trekken, mits 
er geen tijdige zienswijze is ingediend.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 29 juni 2020. T
De griffier, de voorzitter,
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