
 
 
 
 
 
 
 

Fractie: D66 

Naam: Wim van Wegen 

Onderwerp: Cultuurhistorisch erfgoed in Noordoostpolder 

Datum indiening vragen: 21 september 2022 

 
 
 

Vragen: 

 
Namens de fractie van D66 wil ik aan de hand van deze serie vragen graag het onderwerp 
cultuurhistorisch erfgoed in Noordoostpolder onder de aandacht brengen, omdat het naar onze smaak 
hard nodig is om het bewustzijn hierover te vergroten.  
 
1. Wat is de status van de beleidsstukken DNA Emmeloord en DNA Dorpen die in 2013 door de 
toenmalige gemeenteraad zijn vastgesteld?  
 
Antwoord: 
Het DNA is vastgesteld als richtinggevend(e) document(en) voor (herstructurerings)opgaven, 
visies, beleidsdocumenten en bestemmingsplannen (zie raadsbesluit). En zo wordt het 
sindsdien ook gebruikt. Het wordt intern gebruikt voor stedenbouwkundige advisering bij het 
maken van plannen. Bijvoorbeeld voor het plan voor de Botenbuurt, het Dokter Jansenpark, de 
Rietstraat en het Gezondheidsplein, het beeldkwaliteitsplan Emmeloord Centrum en het 
Beleidsplan Openbare Ruimte. Daarnaast brengen we het DNA bij externe initiatiefnemers 
onder de aandacht en wordt het gebruikt bij het toetsen van - en adviseren over – hun plannen. 
 
2. Welke waarde hecht het college aan de architectuur en stedenbouwkunde uit de periode van de 
wederopbouw die in onze gemeente veelvuldig aanwezig is en, meer specifiek, aan het behoud 
ervan?  
 
Antwoord: 
De architectuur en stedenbouw wordt gezien als belangrijk bestanddeel van de identiteit van 
de Noordoostpolder. Samen met het Rijk (de RCE1) werken wij aan behoud van de 
karakteristieken van de wederopbouwperiode. Dat doen we voor de karakteristieken van de 
Noordoostpolder als geheel, en in het bijzonder voor het dorp Nagele. Dit hebben we gekozen 
in onze Erfgoednota.  
 

Ad 1. Voor het behoud van de wederopbouw-karakteristieken van Noordoostpolder als 
geheel, gebruiken we het DNA van Emmeloord en de dorpen (zie antwoord bij vraag 1). 
Daarnaast is gebruiken we onze Structuurvisie, ons Welstandsbeleid en het (provinciale) 
Programma Landschap van de Toekomst. Daarin staan de karakteristieken van het 
landschap. 

 
Ad 2. Voor behoud van de karakteristieken van Nagele is de afgelopen jaren met het 
project “Uitvoeringslab Nagele” gewerkt aan behoud en ontwikkeling. Daarvoor is een 
Kwaliteitsteam opgericht dat adviseert over alle initiatieven en projecten in het dorp. Dit 
team bestaat uit een afvaardiging van Rijk (RCE) Welstand (’t Oversticht), gemeente en 
supervisor. 

 
 
 

 
1 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

file://///nopvfs04/users/bhoekstra/@ppData/Downloads/Antw.%20Het%20DNA%20is%20vastgesteld%20als%20richtinggevend(e)%20document(en)%20voor%20(herstructurerings)opgaven,%20visies,%20beleidsdocumenten%20en%20bestemmingsplannen.%20En%20zo%20wordt%20het%20sindsdien%20ook%20gebruikt.%20Het%20wordt%20intern%20gebruikt%20voor%20stedenbouwkundige%20advisering%20bij%20het%20maken%20van%20de%20plannen.%20Bijvoorbeeld%20in%20het%20stedenbouwkundig%20plan%20voor%20de%20Botenbuurt,%20het%20Dokter%20Jansenpark,%20de%20Rietstraat%20en%20het%20Gezondheidsplein.%20En%20ook%20in%20het%20beeldkwaliteitstplan%20van%20Emmeloord%20Centrum%20en%20in%20het%20Beleidsplan%20Openbare%20Ruimte.%20Daarnaast%20brengen%20we%20het%20DNA%20bij%20externe%20initiatiefnemers%20onder%20de%20aandacht%20en%20wordt%20het%20gebruikt%20bij%20het%20toetsen%20van%20-%20en%20adviseren%20over%20-%20hun%20plannen.
https://adoc.pub/erfgoed-in-gemeente-noordoostpolder-pionieren-in-erfgoed.html


 
 
3. Is het college met D66 van mening dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met het 
cultuurhistorisch erfgoed, en dat inzetten op behoud ervan meer prioriteit moet krijgen dan tot nu toe 
het geval is geweest?  
 
Antwoord: 
We staan komende jaren voor grote opgaven, zoals de woningbouwopgave. Die pakken we op 
met aandacht voor behoud van de cultuurhistorische kenmerken zoals hierboven is 
aangegeven. Daarnaast blijven we, per plan, project en locatie, aandacht besteden aan het 
behouden van cultuurhistorische kenmerken die in het DNA benoemd zijn en die onderdeel zijn 
van de identiteit van de polder. Wij zijn van mening dat dit een goede werkwijze is die 
voldoende aandacht geeft aan het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed. 
 
4. Hoe kijkt het college aan tegen mogelijkheden om gebouwen met cultuurhistorische waarde te 
behouden door het een andere bestemming te geven? Denk bijvoorbeeld aan het schoolgebouw aan 
de Professor ter Veenstraat (een ontwerp van architect Jan Wiedijk), waar tegenwoordig het 
Zuyderzee Lyceum is gevestigd. Met de realisatie van een moderne VO Campus op een andere 
locatie in Emmeloord verliest het gebouw straks zijn functie. Staat het college ervoor open om te 
verkennen hoe dit markante gebouw toekomstbestendig kan worden gemaakt én een andere functie 
(bijvoorbeeld wonen en/of het onderdak bieden van startups/bedrijven) kan krijgen?  
 
Antwoord: 
In alle plannen gaan we na wat de cultuurhistorische waarde is en hoe we die kunnen 
meewegen in de keuze voor behoud, herbestemming, renovatie of vervanging door 
nieuwbouw. Wanneer we daar extra deskundigheid bij nodig hebben, wordt gebruik gemaakt 
van onderzoek zoals de cultuurhistorische waardestelling. Dat is bijvoorbeeld gedaan bij het 
Dr. Jansen-ziekenhuis, Nagele en de Rietstraat (daarin zijn aspecten onderzocht zoals: 
architectonische waarde, stedenbouwkundige waarde, maatschappelijke/historische waarde, 
staat van onderhoud, passende functie etc.). Op deze manier zullen we ook kijken naar het 
gebouw aan de Professor ter Veenstraat. 
 
5. Welke acties van het college als het gaat om het beleid rond cultuurhistorisch erfgoed kan de 
gemeenteraad deze raadsperiode tegemoet zien?  
 
Antwoord: 
Naast de lopende acties (zoals hierboven al genoemd), gaan we in deze raadsperiode aan de 
slag met het maken van een kerkenvisie en de evaluatie van het welstandsbeleid. 
 
6. Zou de lijst van rijksmonumenten evenals die van gemeentelijke monumenten binnen de 
gemeentegrenzen van Noordoostpolder als bijlage aan de beantwoording van bovenstaande vragen 
kunnen worden toegevoegd?  
 
Antwoord: 
De rijksmonumenten in Noordoostpolder vindt u op de website Rijksmonumenten.nl  
De lijst met gemeentelijke monumenten vindt u in de bijlage bij deze antwoorden. 
 
 
 

Datum beantwoording vragen: 5-10-2022 

Contactpersoon: Ineke Cornelissen 

 

https://rijksmonumenten.nl/provincie/flevoland/?gemeente=noordoostpolder


Bijlage:   Gemeentelijke monumenten 

 

• Bant, Zuidwend 2: RK kerk  

• Emmeloord, Bomenweg 22: boerderij en bijschuur 

• Emmeloord, Kampwal 1 - Smeden 2a/b: NH kerk, pastorie en kerkelijke 

bijgebouwen 

• Emmeloord, Noordzijde 1: RK kerk en pastorie 

• Ens, Kerkplein 1, 30 en 32: NH kerk, pastorie en kerkelijk bijgebouw 

• Ens, Kerkplein 2-28: 14 woningen 

• Ens, Ramsweg 1-I: luchtwachttoren 

• Ens, Zoudenbalchstraat 2-4: RK kerk en pastorie  

• Kraggenburg, Leemringweg 21-I en 21-II: dubbele boerderij en pachterswoningen 

• Kraggenburg, Neushoornweg 11: boerderij en pachterswoning 

• Kraggenburg, Zwartemeerweg 29a en 29b: dubbele landarbeiderswoning 

• Luttelgeest, Kerkstraat 1: RK kerk 

• Luttelgeest, Uiterdijkenweg 33: boerderij en pachterswoning 

• Marknesse, Baarloseweg 4-II: tuinbouwbedrijf en pachterswoning 

• Marknesse, Blokzijlerweg 1: tuinbouwbedrijf en pachterswoning 

• Marknesse, Blokzijlerweg 10: boerderij en pachterswoning 

• Marknesse, G. Lokkenstraat 30: RK kerk en pastorie 

• Nagele, Karwijhof 1-32: woonhof met 32 woningen 

• Rutten, Lemsterweg 50: boerderij, pachterswoning en bijschuur 

• Rutten, Ruttenseweg 14-I: boerderij en pachterswoning 

• Tollebeek, Steenbankpad 13: boerderij, pachterswoning en bijschuur 

• Tollebeek, Steenbankpad 16: boerderij, pachterswoning en bijschuur 

 
 
 


