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Geacht College, 
 
Met deze brief reageren wij op uw adviesaanvraag. 
 
Op grond van de ingediende gegevens deelt de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit u mee 
dat het plan, getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde criteria, niet geheel voldoet 
aan redelijke eisen van welstand.  
 
Op aangeven van de gemeente zijn bij de beoordeling van dit bouwplan de welstandscriteria 
voor deelgebied ‘6.2 Oosterwolde West’ gebruikt. De kritiek betreft het plan op zichzelf en in 
relatie tot de omgeving en is op het volgende gericht. 
 
De terreininrichting in combinatie met de gerichtheid 

- In ons eerdere advies hebben we aandacht gevraagd voor een ‘logische’ erfinrichting 
aan de entreezijde. Dit wordt van belang geacht omdat de hoofdentree zich aan de 
zijgevel van het gebouw bevindt, wat de gevraagde gerichtheid bemoeilijkt.  
De terreininrichting nabij de entree is echter nagenoeg ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het vorige plan.  

- Via een klein informeel paadje kom je bij de ingang terecht. Het pad is thans voorzien 
van een ‘poort’, waarvan geen tekeningen zijn aangeleverd. Mogelijk kan een 
uitgesproken vormgeving van dit poortelement gebruikt worden ten behoeve van de 
eerder gevraagde logische erfinrichting nabij de entreezijde.  

- Het terrein wordt verder omzoomd door een haag of struikgewas, zo lijkt op tekening 
aangeduid. Met name aan de langszijde (oostzijde) en de noordzijde van het pand is 
het hierbij van belang dat dit geen meters hoge haag wordt. Dit om te voorkomen dat 
richting de straat een al te afwerend beeld ontstaat. 

 

Wij stellen voor de kritiek te ondervangen. Voor de beoordeling van een gewijzigd voorstel 
verwachten wij een nieuwe aanvraag. 
 
 
Namens de commissie, 
 
      
 
 
ir. W. Kingma, 
adviseur ruimtelijke kwaliteit 
 
 



 

 

 
 


