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Werken aan een toekomstbestendig en leefbaar Eemsdelta. Een uitvoeringsplan van
het Atelier Rijksbouwmeester aan, en in samenspraak met de gemeente Eemsdelta
opgesteld. Een plan mede mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK.
versie maart 2021
Den Haag en de gemeente Eemsdelta

Voorwoord

Repair with gold.

Aan de slag met ‘‘Eemsdelta dichtbij’’

Kunnen sporen van breuk en herstel bijdragen
aan een nieuw wenkend ruimtelijk perspectief
voor de gemeente Eemsdelta? Kunnen we de
zichtbare aardbevingsschade herstellen om de
schoonheid van het waardevolle cultuurhistorische
landschap met zijn karakteristieke dorpen van een
optimistisch ruimtelijk perspectief te voorzien?

Het is onvoorstelbaar wat het gasdossier
ons de afgelopen jaren heeft gebracht.
Maatschappelijke onrust, grote sociale gevolgen,
bestuurlijke uitdagingen, schade en een
enorme versterkingsopgave. De hardst getroffen
gemeenten in het kernaardbevingsgebied zijn nu
samengebracht tot de gemeente Eemsdelta. Wij
willen en moeten deze enorme opgaven het hoofd
bieden.

Een verbeelding van een optimistisch en
aantrekkelijk toekomstperspectief Eemsdelta
waarbij de nadruk niet ligt op dreiging, maar op de
positieve effecten van de nodige aanpassingen, ook
daar waar die aanpassingen offers zullen vragen.

Onze missie is het realiseren van een
toekomstbestendig en leefbaar Eemsdelta. Dat doen
we met lef, ambitie en enthousiasme voor onze
inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers.

In plaats van een intimiderend ‘moeten’ vertrek
ik liever vanuit een inspirerend ‘kunnen’ en
met een gedeeld verlangen als motor. Ik zie een
cultuuromslag van sectoraal naar integraal als
de enige mogelijkheid om de veel omvattende
ruimtelijke vraag op de juiste manier aan te
pakken. Het koppelen van domeinen, waaronder de
watervraagstukken, het wonen en de zorgopgave
moet het uitgangspunt zijn van de ruimtelijke
opgave van nu. Hierbij put ik uit de expertise en
de inspiratiebronnen die ik afgelopen jaren heb
ingezet, zoals de prijsvragen, Panorama Nederland
en De periferie van het Platteland, ingrediënten
die van pas komen voor een optimistisch
toekomstperspectief voor de gemeente Eemsdelta.

We gaan aan de slag met onze strategische opgaven
en willen de ontwikkelkansen die bijvoorbeeld
worden geboden door het Nationaal Programma
Groningen (NPG) goed en efficiënt benutten.
We doen dat samen met onze inwoners en maken
dan ook gebruik van kennis uit de samenleving.
Initiatieven van onze inwoners worden gewaardeerd
en we bieden ruimte voor ideeën en voorstellen.
We streven naar een inclusieve samenleving waar
iedereen mee doet en willen daarmee voorkomen
dat inwoners van de gemeente Eemsdelta
aansluiting missen.
We koesteren de verschillende identiteiten en
gebiedskwaliteiten van het bijzondere landschap in
onze nieuwe gemeente. We hebben karakteristieke
kernen en ons gebied kenmerkt zich door een
rijke cultuurhistorie; van de havenstad Delfzijl,
het cultuurhistorische Appingedam, het weidse
van Loppersum en de vele dorpen in onze nieuwe
gemeente.

Graag zet ik mij samen met de bestuurders van
de gemeente Eemsdelta in om dit perspectief te
koppelen aan de mogelijkheden van de urgente
veiligheidsvraagstukken waarvoor de regio staat.
Met de unieke landschappelijke, monumentale
kwaliteiten en economische potenties als basis.

Floris Alkemade,
Rijksbouwmeester

Annalies Usmany-Dallinga,
Wethouder wonen en versterken

We zien uit naar onze gezamenlijke samenwerking waarin de ruimtelijke opgave van Eemsdelta
zich laat inspireren door de uitgangspunten van Repair with Gold.

Floris Alkemade, Rijksbouwmeester			
Annalies Usmany-Dallinga,
en voorzitter van het College van Rijksadviseurs Wethouder wonen en versterken
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Voor de gemeente Eemsdelta gaat het Atelier -met
plezier en kennis van het achterliggende verhaalop zoek naar een optimistisch en inspirerend
toekomstperspectief. Daarbij gebruikt het Atelier
de metafoor van repareren met goud, een Japanse
reparatietechniek voor keramiek. Hierbij wordt de
breuk niet gerepareerd met onzichtbare lijm, maar de
breuk wordt onderdeel gemaakt van de schoonheid
van de keramiek.
Het herstellen van de breuk mag gezien worden.
De reparatie wordt gedaan ‘met goud’ en wordt
ook onderdeel van de identiteit van de nieuwe
gemeente Eemsdelta. Gelegen in een prachtig
cultuurhistorisch landschap en tegelijkertijd
slachtoffer van ontwikkelingen waarover inwoners
geen zeggenschap hadden. Ook een gemeente met
een krimpprognose. Onder deze condities kiest
het Atelier en de gemeente, voor lef, ambitie en
enthousiasme om een nieuwe perspectiefvolle
richting in te slaan. Op zoek naar het vliegwieleffect
voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
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Inleiding
Het uitvoeringsplan Panorama Eemsdelta beschrijft de activiteiten die het Atelier
Rijksbouwmeester in samenspraak met de gemeente Eemsdelta en anderen wil uitvoeren.
Enkele activiteiten zoals deelname aan projecten bij de integrale buurtaanpak en het
organiseren van inspiratiebijeenkomsten en werkbezoeken zijn al in voorbereiding. De
resultaten van de inzet kunnen dienen als bouwstenen voor beleid zoals de gemeentelijke
omgevingsvisie en andere beleidsvoornemens en documenten.
Floris Alkemade treedt per 1 september 2021 terug als Rijksbouwmeester. Over de inzet van zijn
opvolger worden te zijner tijd nadere afspraken gemaakt. Bij zijn afscheid zal hij lessen trekken
uit de samenwerking en aanbevelingen doen voor het vervolg.
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Eemsdelta

Aanleiding
Op 6 juni 2020 bevestigden de drie gemeenten Appingedam, Loppersum en Delfzijl, per brief dat
de gemeente Eemsdelta in oprichting graag gebruik maakt van de inhoudelijke advisering van
de Rijksbouwmeester en medewerkers van het Atelier.

‘‘Maar bovenal zijn wij ervan overtuigd dat ondersteuning door het Atelier
Rijksbouwmeester inhoudelijk van grote toegevoegde waarde zal zijn bij de aanpak
van de grote versterkingsopgave en het versterkingsproces waar het Eemsdelta
gebied voor staat.’’
De gemeentelijke herindeling met een nieuwe gemeenteraad, een nieuw college van B&W
en een nieuwe ambtelijke organisatie is aanleiding om de eerdere samenwerkingsnotitie,
de uitvoeringsagenda Repair with Gold, te actualiseren en de samenwerking van hernieuwd
bestuurlijk draagvlak te voorzien.
Het Atelier Rijksbouwmeester zal - als een buitenboordmotor - de gemeente Eemsdelta
adviseren en inspireren bij haar ruimtelijk programma en haar versterkingsprojecten. Op
zoek naar het vliegwieleffect voor de nieuwe gemeente met als doel ruimtelijke projecten te
realiseren met een voorbeeldfunctie. Hiermee wordt de aanleiding van de versterkingsopgave
gecombineerd met een stimulerende en integrale aanpak voor de ruimtelijke opgaven.
Vervolgens kan worden beoordeeld of succesvolle projecten elders in Groningen en/of
Nederland kunnen worden herhaald waar dat wenselijk wordt geacht (schaalbaarheid).
De Rijksbouwmeester zet zijn expertise en inspiratiebronnen in. Voorbeelden hiervan: zijn
ervaring met de resultaten uit recente ontwerpprijsvragen zoals Panorama Lokaal en Who
Cares en ontwerpend onderzoek, zoals Flexwonen. Dit krijgt vorm in vitale coalities in buurten,
dorpen en steden met onder meer de gemeente, woningcorporaties, de Nationaal Coördinator
Groningen, en zorgorganisaties. En te allen tijde ten dienste staand van de inwoners van de
gemeente Eemsdelta. De Rijksbouwmeester hanteert hierbij een aantal Guiding Principles als
kompas.

Loppersum

Delfzijl

Appingedam
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Guiding Principles
De Guiding Principles helpen het Atelier bij de integrale gebiedsaanpak door ontwerp- en
verbeeldingskracht. Cultuurhistorische (landschaps)waarden dienen van meet af aan als
inspiratiebron voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De integrale aanpak waarbij onder meer
de woningopgave wordt gekoppeld aan leefbaarheid, sociale vraagstukken en energietransitie
levert maatschappelijke meerwaarde én ruimtelijke kwaliteit op. Dit draagt bij aan een gezonde
toekomst.

Guiding Principles als kompas voor handelsperspectief Atelier
Rijksbouwmeester
1. Stimuleren van integrale gebiedsaanpak met maatschappelijke meerwaarde
Bij ruimtelijke ingrepen wordt vooraf de maatschappelijke meerwaarde benoemd. Zo is er bij
woningdifferentiatie in een buurt ook aandacht voor de toegankelijkheid tot voorzieningen
(scholen, thuiszorg, openbaar vervoer). Openbare ruimte heeft een sleutelrol als sociale en
culturele verbinder: hier vindt ontmoeting, recreatie, zingeving, spel en beweging plaats.
Dit alles zorgt voor een verhoogde omgevingskwaliteit en welbevinden van de inwoners.
Bewonersparticipatie is hierbij van groot belang.

2. Inzetten van ontwerpkracht
Ruimtelijk ontwerpers kunnen aantonen wat de integrale gebiedsaanpak concreet oplevert.
Naast het slim combineren van woningbouw en openbare ruimte opgaven (koppelkansen voor
onder andere landschap, energietransitie en klimaatmitigatie), is de kracht van de verbeelding
relevant om betrokkenen te enthousiasmeren en te verbinden. Naast functioneel moet het ook
mooi worden. Hierdoor wordt een huis weer een veilig thuis.

3. Circulair denken en doen
Hergebruik van de hoogwaardige kwaliteiten van gebieden, gebouwen en grondstoffen. Dit kan
op verschillende manieren tot uitdrukking worden gebracht, bijvoorbeeld op het gebied van
duurzaamheid (systeem- en materiaalkeuze, circulariteit, energietransitie) en landschappelijke
samenhang (water als verbindend element, biodiversiteit, natuur inclusief bouwen, oplossingen
om bodemdaling tegen te gaan).

4. Belangen koppelen door samen te werken
De kracht van een goede samenwerking begint bij het gezamenlijk formuleren van de
juiste vraag: welk probleem moet worden opgelost? Het is de bedoeling om de onderlinge
samenhang in de drie onderscheiden ruimtelijke domeinen te benoemen. Dit kan door integrale
programma’s waarbij bewoners van meet af aan actief worden betrokken.
Daarbij moet aandacht moet worden gevestigd op het "eerlijke verhaal". Veel, maar niet alles is
mogelijk. Verwachtingsmanagement is altijd een belangrijk onderdeel bij bewonersparticipatie.

5. Ruimtelijke vernieuwing laten dragen door cultuurhistorische waarden
Cultuurhistorische en landschappelijke kenmerken moeten als drager voor ruimtelijke
vernieuwing worden beschouwd. Dit vanuit het bewustzijn van de streekeigen identiteit. Het
verweven van de cultuurhistorie -als verbindende factor- met het landschap, de natuur en
de stedenbouw. Een kans om te zoeken naar een innovatieve streekeigen bouwcultuur die is
afgestemd op de bodemgesteldheid en de ruimtelijke kwaliteiten.
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Aanpak
‘’De gemeente Eemsdelta heeft het opvangen van de gevolgen van de gaswinning
topprioriteit gegeven. Het programma Aardbevingen de Baas bundelt deze inzet.
Gericht op de bewoner, met toekomstbestendige en perspectiefvolle oplossingen voor
de gemeente. De hulp en kennis van het Atelier hierbij is zeer welkom!’’
(Annalies Usmany-Dallinga, 2021)
Het Atelier Rijksbouwmeester en de gemeente Eemsdelta doorlopen een proces waarbij iteratief
gewerkt wordt met inspiratie, kennis en ontwerpkracht. Door te werken aan projecten in
het gebied wordt het gedachtegoed concreet gemaakt. De resultaten van de verschillende
onderdelen van het programma worden samengevat in een toekomstperspectief. Dit
perspectief is inspiratie en input voor relevante beleidsdocumenten zoals de omgevingsvisie.
1.

Inspiratie en vrijdenkruimte
Inspiratie en ‘vrijdenkruimte’ voor een integrale gebiedsaanpak met maatschappelijke meerwaarde
Dit gebeurt onder de werktitel ‘Nieuwe stads- en dorpslandschappen voor een inclusief
Eemsdelta’. Rijksbouwmeester Floris Alkema levert hieraan een persoonlijke bijdrage.
Afhankelijk van de gekozen agenda wordt gesproken over inspiratiebijeenkomst (breed
uitnodigingsbeleid) of werkbezoek (focus op specifieke locatie of thematiek).
De eerstvolgende data zijn 31 maart(interne organisatie) en 26 april(externe partijen).

2. Kennis en ontwerpkracht
Ontwikkelen en beschikbaar stellen van kennis en ontwerpkracht om tot een integrale aanpak te
komen.
Dit kan bij beleidsprogramma’s zoals de gemeentelijke omgevingsvisie Eemsdelta,
het Lokaal Programma Eemsdelta en de gemeentelijke aanvraag voor het
Volkshuisvestingsfonds (Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting).
Ook kan het gaan om schaalbare thema’s die voortkomen uit advisering bij concrete
projecten. Enkele voorbeelden zijn: zelfstandige ouderenhuisvesting in kleine kernen en
Groninger Bouwstijl.
Het Atelier Rijksbouwmeester heeft veel relevante kennis en ontwerpkracht in huis. De
volgende elementen zullen worden toegepast en ontwikkeld gedurende het programma:
⌂ Ontwerpend onderzoek aanpak: Bij gebiedsontwikkeling het ontwerp als middel inzetten
om de opgave beter te begrijpen, te verbeelden en te verbinden.
⌂ Panorama Nederland aanpak: Op gebiedsniveau woningbouw, mobiliteit,
energietransitie, landbouw en klimaatadaptatie in samenhang beschouwen voor een
rijker, hechter en schoner gebied.
⌂ Landschapsbiografie. De landschapsbiografie beschrijft hoe een gebied in de loop
van de tijd is veranderd onder invloed van de wisselwerking tussen mens en natuur,
en hoe het verleden in het hedendaagse landschap doorwerkt. Het gaat daarbij ook
om de sociale dimensie. Het doel is om inzicht te krijgen in historisch-ruimtelijke
ontwikkelingen, kenmerken, patronen en structuren. Dit instrument is ook op een
kleiner schaalniveau toepasbaar, zoals een stadsbiografie
⌂ Flexwonen kennis: tot de zomer loopt de studie flexwonen die georganiseerd wordt
door het ministerie van BZK en het Atelier Rijksbouwmeester. Er wordt opzoek gegaan
naar kansen om flexibele woningen toe te voegen die een kwaliteitsverbetering van
wijken kunnen opleveren en tegelijkertijd inspelen op lokale woonbehoeften en krimp.
De resultaten van dit ontwerpend onderzoek leveren relevante kennis op voor het
Eemsdelta project.
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AANPAK
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3. Projecten

4. TOEKOMSTPERSPECTIEF

Omgevingsvisie
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3. Projecten
Op basis van de ‘inspiratie’ en met hulp van (een selectie) uit de kennisbronnen/
ontwerpkracht wordt in een aantal concrete projecten het Panorama Eemsdelta
gedachtegoed concreet en gemaakt. Deze projecten zijn verspreid over een aantal
domeinen en vervullen een voorbeeldfunctie omtrent innovatie en duurzaamheid. Actuele
voorbeelden: Gebiedscluster Nittersum (Stedum), Hart van Opwierde (Appingedam),
Flexwonen in na-oorlogse wijk (Delfzijl), beschermd stadsgezicht Appingedam en
herbestemming zorgvastgoed.
4. Toekomstperspectief
Op basis van de inspiratie, de kennis en de projecten worden een samenhangende
verhaallijn met lessen, opgaven en principes geformuleerd die gezamenlijk een
toekomstperspectief vormen. Dit toekomstperspectief is vat de resultaten van het
programma samen en is inspiratie en input voor o.a. de omgevingsvisie van de gemeente
en het Nationaal Programma Groningen.
De domeinen
Het Atelier Rijksbouwmeester richt haar advisering in de gemeente Eemsdelta op drie
ruimtelijke domeinen: Bouwen en Wonen, Cultuurhistorie en Gezondheid en Zorg. Anders
gezegd, het woonlandschap, het erfgoedlandschap en de salutogene omgeving waar (positieve)
gezondheid en welbevinden voorop staan. Deze domeinen zijn eerder geïntroduceerd tijdens de
bijeenkomst Panorama Eemsdelta op 26 februari 2020.
De domeinen Bouwen en Wonen (herstel en nieuwbouw) en Gezondheid en Zorg zijn het
meestomvattend en complex, lenen zich goed voor het leveren van toegevoegde waarde vanuit
het Atelier Rijksbouwmeester en sluiten aan bij de beleidsprioriteiten van het ministerie van
BZK en het ministerie van VWS met het Zorgakkoord. Het domein Gezondheid en Zorg vindt
tevens aansluiting bij de landelijke Taskforce Wonen en Zorg, Het Groninger Zorgakkoord, Raad
voor Volksgezondheid en Samenleving en de uitkomsten van de prijsvraag Who Cares.
Het domein Cultuurhistorie wordt weliswaar apart genoemd, maar is tegelijkertijd
inspiratiebron voor beide andere domeinen. Cultuurhistorie als krachtige drager voor
toekomstige ontwikkelingen. Daarbij wordt actief aansluiting gezocht bij lopende
programma’s: het Erfgoedprogramma met de NCG en het Lokaal Programma Eemsdelta. Dit
laatste als onderdeel van het Nationaal Programma Groningen.

11

Toelichting op de drie
ruimtelijke domeinen
‘‘Ontwerpers zijn specialist in het vormgeven van complexe veranderingen en
beschikken over het vermogen om de aard en impact van de veranderingen op een
samenhangende en inzichtelijke manier te verbeelden.’’ (Floris Alkemade, 2021)
Het Atelier Rijksbouwmeester verwacht dat projecten binnen de onderscheiden ruimtelijke
domeinen een vliegwieleffect op gang kunnen brengen om het toekomstperspectief van
Eemsdelta van richting te kunnen doen veranderen.

Bouwen en Wonen
Nu is het juiste moment om de bouwimpuls aan te vullen met een
kwaliteitsimpuls in verschillende integrale buurt- en wijkaanpakken. De
kwaliteitsimpuls laat zich vertalen in ruimtelijk ontwerp (woningen en
openbare ruimte) en het benoemen en benutten van koppelkansen: onder
andere ruimtelijke vervlechting met het landschap (bijvoorbeeld bij dorps- en
stadsranden), verbeteren van leefbaarheid en bouwen voor de doorstroming
(verhuisketen op gang brengen en achterblijvende woningen verduurzamen of
wellicht op specifieke plekken slopen).
Bij het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in buurten is naast stedenbouw
en landschapsarchitectuur ook de schoonheid, de beeldkwaliteit van
belang. Daarom wordt het herontdekken van een hernieuwde -streekeigenbouwcultuur gestimuleerd.

‘‘Het is ook belangrijk om de aandacht te richten op de nieuwe
‘Groningse’ bouwcultuur die in dit gebied noodzakelijk is. Een
essentieel onderdeel daarvan is de ontwikkeling van een eigen
bouwmethode en een bouwstijl die afgestemd is op de risico’s en
mogelijkheden in dit aardbevingsgebied.’’ (Alkemade, 2018)
Cultuurhistorie
De waardevolle cultuurhistorie en het erfgoed - beschermde dorps- en
stadsgezichten en cultuurlandschap - zijn de dragers van identiteit en
medebepalend voor hoe Groningers tegen hun eigen toekomst aankijken.
De gemeente en de NCG hebben een intensief cultuurhistorisch programma.
Het Atelier Rijksbouwmeester stelt in samenwerking met de gemeente een
integrale gebiedsbiografie op.
Een gebiedsbiografie voor Eemsdelta geeft inzicht in de cultuurhistorische,
landschappelijke en ook immateriële kwaliteiten en waarden die het gebied
bepalen en gevormd hebben. Inzicht in de gelaagdheid en identiteiten van
het gebied dragen bij aan bewustwording, kennisopbouw en begrip. Het
eindresultaat dient als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwerpers en als
belangrijke drager voor ontwikkelkansen. De gebiedsbiografie biedt ook een
inhoudelijke bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisie. Tenslotte
biedt het de mogelijkheid om te verdiepen op onderdelen, denk aan een
stadsbiografie voor de beschermde gezichten.
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Gezondheid en Zorg
Vanuit het Atelier Rijksbouwmeester wordt een inhoudelijke bijdrage geleverd
aan de gemeentelijke woonzorgvisie. Daarbij sluiten Atelier en gemeente
aan bij de filosofie van de prijsvraag Who Cares: ‘Zorggebouwen inzetten
als motor voor wijkvernieuwing’. Werkend vanuit een integrale aanpak
waarbij zorggebouwen een bijdrage leveren aan de oplossing voor andere
urgente vraagstukken (o.a. leefbaarheid, eenzaamheid, voorzieningen en
energietransitie).
Het Atelier Rijksbouwmeester is samen met experts al actief in de regio
om te zoeken naar innovatieve ontwikkelingen binnen het zorgdomein.
Zo is er voor het Groninger Zorgakkoord een quickscan gemaakt van
vijf kansrijke projecten voor bevingsbestendige zorg en is er tijdens de
inspiratiebijeenkomst Panorama Eemsdelta op 26 februari 2020, een
verdiepende discussie gevoerd over de zorg in Eemsdelta.
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Klopt.
Hier liggen
kansen.

gemeente
Eemsdelta
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Geselecteerde projecten
Tot nu toe zijn er met de gemeente Eemsdelta projecten geselecteerd die van betekenis zijn
voor de gekozen integrale aanpak en die potentie hebben om te kunnen opschalen naar elders
in de regio. De geselecteerde en eventueel nog te selecteren projecten zijn onderdeel van het
opzetten en uitwerken van een strategische visie die in de vorm van een landschapsbiografie
gevat gaat worden.
Om de verbindende kracht te borgen, gaat het Atelier Rijksbouwmeester er te allen
tijde vanuit dat de projecten integraal benaderd worden én voldoen aan één van de drie
beoordelingscriteria:
(1) Bijdrage aan omgevingskwaliteit
(2) Voorbeeldfunctie
(3) Innovatiekracht

Loppersum

Nittersum

Zandplatenbuurt

Stadsgezicht
Appingedam
Hart van
Opwierde
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Levende dorpen
De rode draad van het Lopster Dorpenprogramma is samenleven (wonen, leren en werken,
zorgen, verduurzamen) in sfeervolle dorpen. Anders gezegd, een dorp ben je samen. In vitale
en veerkrachtige gemeenschappen voelen inwoners zich thuis in een veilige en vertrouwde
omgeving. Ieder dorp heeft een eigen dynamiek en de aandacht mag dan ook verschillen. Het
zijn echter ook rode draden en terugkerende thema’s binnen andere kernen in de gemeente
Eemsdelta. Voor dit moment is het gebiedscluster Nittersum als voorbeeldproject voor het
Atelier voor de opgave van levende dorpen .
Beoordelingscriteria

Bijdrage aan omgevingskwaliteit en voorbeeldfunctie

Bijdrage Atelier

Het Atelier ondersteunt de betrokken partijen en de ruimtelijk
ontwerpers bij het ontwerpend onderzoek om voor ruimtelijke
kwaliteit van Stedum Noord.
Het Atelier heeft hiervoor, samen de gemeente, met Specht
Architectuur en Stedenbouw en LAOS Landschapsarchitectuur op 2
maart de eerste digitale stedenbouwkundige workshop georganiseerd
met gemeente, woningcorporatie Wierden en Borgen, NCG,
Dorpsbelangen en de Cultuurhistorische vereniging.
Door het Atelier wordt aan de workshop een vervolg gegeven door
twee dorpsbijeenkomsten in Stedum, één voor ouderenhuisvesting
en één voor het ontwikkelen van de Groningse Bouwstijl voor
de sloop-nieuwbouw projecten. De bijeenkomsten geven ruimte
voor actieve bewonersparticipatie waarbij aandacht is voor
verwachtingsmanagement.

Beoogd resultaat

Per thema wordt gestreefd naar een ‘inspiratieboek’. Voor
ouderenhuisvesting met succesvolle woonzorg voorbeelden van
elders, inclusief duiding van ontwikkel- en participatieproces. Voor
de Groninger Bouwstijl met voorbeelden-in-ontwikkeling. Voor beide
themabijeenkomsten wordt nauw samengewerkt met experts uit de
regio en daarbuiten.
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Zandplatenbuurt Delfzijl
De Zandplatenbuurt Noord en Zuid wordt grotendeels gesloopt. Het gaat om 864 woningen,
waarvan 590 sociale huurwoningen in eigendom van woningcorporatie Acantus en 274
woningen in particulier eigendom. In de komende jaren worden de huurders en eigenaarbewoners woningen aangeboden op andere nieuwbouwlocaties in Delfzijl, de zogeheten
perspectieflocaties. Dit is een positief vliegwiel voor de stadsvernieuwing. Tegelijkertijd legt het
ook een grote tijdsdruk op voldoende planvoorraad van perspectieflocaties, die voornamelijk
binnenstedelijk zijn gelegen en deels getransformeerd moeten worden. Bovendien biedt een
operatie van dergelijk omvang ook een unieke gelegenheid om Delfzijl weer aantrekkelijk te
maken voor streekgebonden woningzoekenden.
In samenwerking met de gemeente Eemsdelta en woningcorporatie Acantus zal het
Atelier inhoudelijke bouwstenen aanleveren voor een middellange termijn (5-10 jaar)
transformatiestrategie voor de Zandplatenbuurt, waarbij de direct aangrenzende Landenbuurt
en Schrijversbuurt worden betrokken evenals het toekomstperspectief van Bornholm.
Onderdeel van de korte termijn vraagstelling is op welke wijze de bewoners van Delfzijl Noord
toegang kunnen blijven houden tot voldoende voorzieningen (m.n. winkels en gezondheid).
Ook zal het Atelier desgevraagd adviseren over de na te streven ruimtelijke programma
kwaliteit bij de bestaande (1.0) en toekomstige (2.0) perspectieflocaties, met name die waar
sprake is of kan zijn van complexe herstructurering (onder meer het voormalig Delfzicht
ziekenhuisterrein en het Ubbensterrein).
Beoordelingscriteria

Bijdrage aan omgevingskwaliteit, voorbeeldwerking en innovatiekracht

Bijdrage Atelier

Het Atelier draagt met kennis en kunde bij aan het opstellen van
een transformatiestrategie (aansluitend op de woonvisie) en
adviseert bij huidige en toekomstige locatieontwikkelingen in Delfzijl
(perspectieflocaties 1.0 en 2.0). Daarbij stimuleert het Atelier het
publieke en private opdrachtgeverschap.

Beoogd eindproduct

Een inhoudelijke bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de
huidige en toekomstige perspectieflocaties alsmede aan het integraal
ruimtelijk programmabeeld hoe de Zandplatenbuurt na sloop
ruimtelijk én sociaal ingepast kan worden in het nieuwe Delfzijl Noord:
zowel de ruimtelijke relaties met de (oude) binnenstad als die met het
omliggende cultuurlandschap.
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Hart van Opwierde (‘vergeten hoekje’ Appingedam)
Bij de uitvoering van de versterkingsopgave in Hart van Opwierde gaat het om sloopnieuwbouw voor de huidige bewoners in de bestaande stedenbouwkundige structuren. Dus ook
de ontwerpopgave ligt in de bestaande context. Normaliter kijk je bij nieuwbouw van een buurt
vooral naar het toekomstperspectief (demografie, leefstijlen, woonwensen, verhoudingen huur
en koop). Dat is in dit deel van de wijk dus veel minder en anders het geval. Slechts 25% betreft
woningen van de woningcorporaties Woongroep Marenland en Groninger Huis.
De ruimtelijk ontwerpers gaan wel, binnen de kaders van de mogelijkheden kijken naar kansen
voor verbeteringen in de bestaande stedenbouwkundige structuren. Dit stelt bijzondere eisen
aan de culturele samenhang in de buurt en ook aan verschillende bouwstromen, bijvoorbeeld
nieuwbouw versus te handhaven oudbouw. Anders gezegd, de culturele component van de
ontwerpopgave ligt hier met name bij de bewoners zelf: over het algemeen wordt de overmaat
(in m2 en m3) van de huidige woning gewaardeerd en willen de bewoners dit terugzien in hun
nieuwe woning. Dit geeft duiding aan onder meer woonprogramma en woningplattegronden.
Bij de bijdrage van ontwerpend onderzoek met de bewoners zoekt het Atelier naar een werkwijze
waarbij bij de huurders en eigenaar-bewoners maximale tevredenheid (lees: trots) ontstaat
over het stedenbouwkundig, cultuurhistorisch en architectonisch resultaat. Dit wordt naar
verwachting bepaald door de mate waarin bewoners zich de nieuwe situatie opnieuw hebben
weten eigen te maken (opnieuw thuis voelen).
Beoordelingscriteria

Bijdrage aan omgevingskwaliteit en voorbeeldwerking

Bijdrage Atelier

Er wordt voorgesteld om vanuit het Atelier, in overleg met de
ruimtelijke ontwerpers voor Hart van Opwierde, een bijdrage te
leveren door het initiëren van ontwerpend onderzoek in nauw overleg
met de bewoners, zowel huurders als eigenaar-bewoners. Dit gebeurt
door mede-organiseren van enkele workshops.

Beoogd resultaat

Een bijdrage leveren aan het stedenbouwkundig plan om maximale
ruimtelijke kwaliteit te bereiken binnen de gegevens kaders en
behoeften en mogelijkheden van de bewoners.
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Versterking beschermd stadsgezicht Appingedam
Een urgente opgave is het opstellen van een integrale visie en aanpak die op draagvlak kan
rekenen van winkeliers en bewoners. Het gehele stadshart van Appingedam is erfgoed en is ook
het voorzieningen- en detailhandelscentrum met toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht.
Voor de versterking van stedenbouwkundig samenhangende clusters gelden meerdere regimes
(P50 en P90 scope). Een gebiedsgerichte benadering voor het gehele beschermde stadsgezicht
(ruim 400 panden) is noodzakelijk.
Het Atelier Rijksbouwmeester levert een actieve bijdrage aan de inhoudelijke aanpak door
middel van een stadsbiografie: het beschrijft de levensloop van het gebied en behelst naast
archeologie, historische geografie en historische bouwkunde, bijvoorbeeld ook economische
ontwikkelingen, demografie, ecologie en plaatsnaamkunde. Al deze vakgebieden vormen lagen.
Op deze gelaagdheid en identiteit kan worden voortgebouwd. Het draagt daarmee bij aan
bewustwording, kennisopbouw en begrip van het gebied. Kenmerkend voor de totstandkoming
van de stadsbiografie is de interdisciplinaire aanpak.
Beoordelingscriteria

Bijdrage aan omgevingskwaliteit

Bijdrage Atelier

Inzetten op een gezamenlijke aanpak om de identiteit van
het stadscentrum te verwoorden en verbeelden en daarmee
een basis neer te leggen waarop beleid geformuleerd kan
worden, maar ook beeld-kwaliteitsplan en/of een kansenen ontwikkelkaart. Met als doel stadsgezicht Appingedam
laten fungeren als voorbeeldproject voor soortgelijke
centrumontwikkeling van andere delen van de gemeente.

Beoogd resultaat

Stadsbiografie Appingedam
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Herontwikkelperspectief vrijkomende zorgvastgoedlocaties
In het Groninger Zorgakkoord is overeengekomen, dat functioneel verouderd zorgvastgoed
wordt aangekocht door het ministerie van VWS. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) krijgt
deze locaties vervolgens in tijdelijk beheer en is verantwoordelijk voor de verkoop van de
aangekochte locaties. In de gemeente Eemsdelta gaat het om 10 locaties waarbij opgemerkt dat
BetingeStaete en Ede Staal Staete twee aan elkaar grenzende locaties zijn.
Naam				Adres					Kern			
Begeleid wonen		
Pieter Bieremastraat 35-97		
Appingedam
Zorgwoningen			Esdornlaan 2-8			Middelstum
Zorgwoningen			Pieter Bieremastraat 5		Appingedam
Damsterheerd		Heerdlaan 2-4				Appingedam			
BetingeStaete			Ede Staalstraat 1-175			Delfzijl				
Ede Staal Staete		
Ede Staalstraat 177-229		
Delfzijl			
Hogewerf			Hogewerflaan 6			Appingedam		
Woonvorm De Zijlen		
Solwerderweg 3+5			
Appingedam 		
De Brug Wonen		Zwet 11					Delfzijl			
Berjarijke			
Georg van Saksenlaan 2A		
Appingedam		
In theorie zijn er drie perspectieven voor de vrijkomende locaties, die mede afhankelijk van
omvang en verwachte marktopnamecapaciteit van toekomstige gebruikers, ook in combinatie
kunnen worden overwogen: (1) herbestemmen van het vastgoed en overige delen van het
terrein, (2) (gedeeltelijke) sloop-nieuwbouw ten behoeve van een nieuw bouwprogramma
en (3) (gedeeltelijke) sloop en vrijgekomen locatie gebruiken voor openbare ruimte en/
of landschapsontwikkeling (groen, water). De marktopnamecapaciteit is afhankelijk van
toekomstige gebruikers en initiatiefnemers.
Voordat het Rijksvastgoedbedrijf deze locaties individueel -op de markt- te koop aanbiedt,
levert het Atelier Rijksbouwmeester, indien gewenst, op verzoek van de gemeente Eemsdelta
en in afstemming met het Rijksvastgoedbedrijf een inhoudelijke bijdrage door het aanreiken
van ruimtelijke en programma uitgangspunten die passen bij het toekomstperspectief van de
betreffende buurt/wijk. Daarbij is het goed op te merken, dat het buiten de wettelijke taak van
het Rijksvastgoedbedrijf valt om locaties te slopen en vervolgens te verkopen.
Het Atelier levert een onafhankelijk primair inhoudelijk gedreven locatie-advies. In
principe bevat het locatie-advies vijf hoofdonderdelen: (1) locatieprofiel (o.a. kenmerken,
bestemmingplan, etc.), (2) verkenning (accent op ruimte en programma), (3) opbrengst
perspectief, (4) consultatieronde langs stakeholders en (5) adviesrapport.
Beoordelingscriteria

Bijdrage aan omgevingskwaliteit

Bijdrage Atelier

Het Atelier zal, des gewenst op verzoek van de gemeente en
in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf, voor de locaties
in zijn geheel en/of per locatie een ruimtelijk programma
advies opstellen dat past binnen het toekomstperspectief
van de buurt/wijk. De inhoudelijke leidraad daarbij is
integrale dorps- en stadsvernieuwing, de leefbaarheid en de
landschapsontwikkeling.

Beoogd resultaat

Een door de gemeente gedeeld toekomstbeeld voor de
vrijgekomen locatie die een bouwsteen kan zijn voor de
verkoopvoorwaarden door het Rijksvastgoedbedrijf.
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Inspiratiebijeenkomsten en
werkbezoeken
‘Nieuwe stads- en dorpslandschappen in een inclusieve Eemsdelta’
met Rijksbouwmeester Floris Alkemade
In vervolg op de inspiratiebijeenkomsten Panorama Eemsdelta, op 26 februari 2020 in
Appingedam (Ekenstein) en op 8 oktober 2020 in het Forumgebouw te Groningen, zal Floris
Alkemade op 31 maart 2021 (interne organisatie) en 26 april 2021 (externe partijen) wederom
verschillende werkbezoeken brengen.
De inhoud van deze bijeenkomsten richt zich op de lopende projecten in de gemeente
Eemsdelta. De organisatie en agenda wordt gedaan in samenwerking met de gemeente
Eemsdelta. Bij de bijeenkomsten staat verbinden met andere partijen voorop. Ook worden
gasten en experts uitgenodigd vanuit de kracht van het ruimtelijk ontwerp en ervaringen uit
binnen- en buitenland.

Werkrelaties met andere stakeholders bij
de integrale gebiedsaanpak
De gemeente Eemsdelta is voor een succesvolle voorbereiding en uitvoering van haar
versterkings- en toekomstprogramma’s afhankelijk van de medewerking van andere partijen:
onder meer de woningcorporaties (Acantus, Wierden en Borgen, Woongroep Marenland en
Groninger Huis), de Nationaal Coördinator Groningen, zorgaanbieders, winkeliers- en andere
(dorps) verenigingen, ondernemers en bewoners (huurders en eigenaar-bewoners).
Het Atelier kan als onafhankelijke inhoudelijke partij een verbindende rol vervullen tussen
alle partijen die ertoe doen om van dit project een succes te maken. Door elkaar en elkaars
belangen en drijfveren beter te leren kennen, te respecteren en samen te werken worden betere
projecten gerealiseerd. Succesvolle ervaringen met deze vitale coalities kunnen dan ook worden
opgeschaald, in eerste instantie binnen de gemeente Eemsdelta.
Een belangrijke motivatie voor het Atelier Rijksbouwmeester is om, na afronding van haar
werkzaamheden, een betere (kennis)infrastructuur voor ruimtelijke kwaliteit te kunnen
achterlaten. Verschillende partijen en disciplines kunnen elkaar dan sneller vinden,
werkrelaties opbouwen en goede kwaliteit leveren. Anders gezegd: er is een Gronings
ecosysteem van ruimtelijk ontwerp aan het ontstaan bij de integrale gebiedsaanpak in stad en
dorp.
Met deze ambitie voor ogen, richt het Atelier Rijksbouwmeester zich op de volgende partijen
naast de gemeente Eemsdelta.
⌂

Nationaal Coördinator Groningen
Agenderen van integrale gebiedsaanpak, ruimtelijke en sociale samenhang bij
versterkingsoperatie tussen huurders van woningcorporaties en eigenaar-bewoners.

⌂

Woningcorporaties in het aardbevingsgebied verenigd in Kr8
Kennisuitwisseling over integrale dorps- en stadsvernieuwing, met name over nieuwbouw
in gebiedsontwikkeling. Speciale aandacht voor woonzorgarrangementen en bouwen voor
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de doorstroming. Faciliteren van kwalitatief opdrachtgeverschap. Op productieve wijze
betrekken van stedenbouwkundigen en (landschaps)architecten en de (ontwikkelende)
bouwbedrijven.
⌂

Ontwerpende disciplines
Mede aan de hand van de verkenningen voor een Groninger Bouwstijl worden door het
Atelier verbindingen gelegd met de lokaal/regionaal succesvolle ontwerpers en platforms
(o.a. Architectuurcentrum GRAS en adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel
erfgoed Libau).

Nalatenschap Panorama Eemsdelta
Ons nalatenschap in najaar 2021: Panorama Eemsdelta (werktitel). Dit tussentijdse rapport/
boekwerk toont de ruimtelijke kwaliteiten in de gemeente Eemsdelta mede aan de hand van
lessen en aanbevelingen opgedaan uit de projecten. Het dient als inspiratiebron.
Het Atelier Rijksbouwmeester verwacht, dat Panorama Eemsdelta een veelvuldig geraadpleegde
inspiratiebron gaat worden voor ruimtelijke ontwerpen, die Eemsdelta van richting moeten
doen veranderen. Cultuurhistorie als identiteitsdrager, wonen als onderdeel van het
economisch vestigingsklimaat, vliegwielwerking en (nieuw) regionaal verdienvermogen zijn
-voorlopige- begrippen die ‘geladen worden’.
Onderdelen van Panorama Eemsdelta kunnen dienen als bouwstenen bij de voorbereiding van
de gemeentelijke omgevingsvisie.
Floris Alkemade zal bij gelegenheid van zijn afscheid als Rijksbouwmeester deze nalatenschap
aanbieden.
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Communicatie
Het communicatieplan wordt opgesteld in overleg met de gemeente Eemsdelta. Berichten
worden zowel via de website en social media van de gemeente Eemsdelta als het Atelier
Rijksbouwmeester gepubliceerd.

Organisatie
Het team van het project bestaat uit medewerkers van het Atelier Rijksbouwmeester (ARBM),
de gemeente Eemsdelta en diverse experts. Waar nodig, wordt het team (eventueel incidenteel)
uitgebreid met deskundigen op specifieke terreinen, waaronder cultuurhistorie en gezondheid
en zorg. Rijksbouwmeester Floris Alkemade is de supervisor van het team. Verantwoordelijk
wethouder, Annalies Usmany-Dallinga en Floris Alkemade hebben regelmatig overleg met
elkaar om de samenwerking en de voortgang te bespreken. Tevens zal het college van
burgemeester en wethouders periodiek worden geïnformeerd over de voortgang tijdens het
zogenaamde afstemmingsoverleg ADB-college.
Binnen het team is het kernteam is de verbindende schakel tussen gemeente Eemsdelta en
Atelier Rijksbouwmeester en bewaakt de voortgang van onderhavig uitvoeringsprogramma,
overlegt -in principe- tweewekelijks.
De projectleiding is verantwoordelijk voor de voortgang en resultaten van het project. Zij
zijn de verbindingsofficiers tussen de participanten en zullen tussentijds en bij de evaluatie
schriftelijk rapporteren over de voortgang. Zij zijn eveneens aanspreekbaar op de planning en
financiën van het project.
Team:
Annet Dijkema, Teammanager Ruimtelijke ontwikkeling, economie en leefomgeving (Gemeente
Eemsdelta, kernteam)
Herman Wessels, Programmamanager Aardbevingen de Baas (Gemeente Eemsdelta, kernteam)
Pieter Schollema, Programmamanager Aardbevingen de Baas (Gemeente Eemsdelta, kernteam)
Tertius Hanekamp, Projectleider (ARBM, kernteam)
Marcel van Heck, Projectleider (ARBM, kernteam)
Ad Hereijgers, Expert Bouwen en Wonen (kernteam)
Manon Poliste, Expert Ruimtelijk Ontwerp (kernteam)
Lena Knappers, Expert Flexwonen (ARBM)
Dorothée Koper- Mosterd, Expert Cultuurhistorie (ARBM)
Susanne Goossens- van Leeuwen, Expert Communicatie (ARBM)
Jasper Klapwijk, Expert Gezondheid en Zorg
Lau Bosse, Senior Beleidsmedewerker (Ministerie BZK)
Incidenteel kunnen voor het (kern)team derden worden uitgenodigd, bijvoorbeeld
vertegenwoordigers woningcorporaties of NCG of anderen. Mocht tijdens de uitvoering blijken,
dat aanvullende kennis op specifieke onderdelen noodzakelijk is, dan zal dit in kernteam
worden besproken. In de begroting wordt hiervoor een stelpost opgenomen.
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Jasper Klapwijk

Bekostiging
De begroting bevindt zich in een afrondende fase . Het ministerie van BZK zal het project
financieel ondersteunen in combinatie met een bijdrage van het Atelier Rijksbouwmeester.
De gemeente Eemsdelta wordt gevraagd om de kosten voor de organisatie van (inspiratie)
bijeenkomsten, werkbezoeken en communicatie voor haar rekening te nemen.
In het najaar zullen op basis van de inhoudelijke evaluatie van de samenwerking, nieuwe
afspraken over bekostiging worden gemaakt.

Planning
Om het project en de verschillende onderdelen te stroomlijnen is een tijdlijn gemaakt, die de
totstandkoming van het project alsmede de fase tot september 2021 toont. De planning toont
de diverse tijdspaden; zowel per project als het bieden van een overzicht met belangrijke
bijeenkomsten en ontwikkelingen binnen de regio en/of provincie (initiatieven pdf). Tevens zijn
de eerste digitale workshops geweest binnen de geselecteerde projecten.
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Status van deze notitie.
Het uitvoeringsplan Panorama Eemsdelta 20212022 is een co-productie tussen het Atelier
Rijksbouwmeester en de gemeente Eemsdelta.
Het uitvoeringsplan zal voor besluitvorming worden
voorgelegd aan de bestuurlijke verantwoordelijke
wethouder Annalies Usmany-Dallinga en aan
Rijksbouwmeester Floris Alkemade.
Na wederzijdse instemming waarbij de wethouder
heeft aangegeven het uitvoeringsplan in het
College van Burgemeester en Wethouders te willen
agenderen, wordt het uitvoeringsplan definitief.
Met dank aan de diverse collega’s van het Atelier
Rijksbouwmeester en de gemeente Eemsdelta.
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Bijlagen

Kaders voor de gezamenlijke inzet van
het Uitvoeringsplan Panorama Eemsdelta
2021-2022
Samen werken aan onze toekomst; coalitieakkoord gemeente Eemsdelta
Een fundament voor samenwerking gebaseerd op zes maatschappelijke uitdagingen:
1. Aardbevingen de baas,
2. Meer mensen aan de slag,
3. Voorbereid op minder mensen en het binden van jongeren,
4. Toekomstbestendige zorg en ondersteuning,
5. Verduurzamen van de energiebehoefte, en
6. Recreatie en Toerisme.
Voor de uitvoering van de plannen zijn er diverse richtingbepalende kaders van toepassing
zonder uitputtend te zijn worden er in deze bijlage enkele genoemd.

Stads- en dorpsvernieuwing
De directie ‘Groningen Versterken en Perspectief’ van het Ministerie van BZK biedt
randvoorwaarden voor een innovatieve en integrale stads-, -dorps en buurtvernieuwingsaanpak
in de aardbevingsregio Groningen door ondersteuning te bieden aan de versterkingsoperatie
en te investeren via het NPG. Dit sluit aan op de verantwoordelijkheden en de expertise van het
ministerie van BZK op het gebied van burgerparticipatie, bestuurskracht, bouwen, wonen en
ruimtelijke ordening. BZK zoekt een perspectiefvolle benadering. Het Atelier Rijksbouwmeester
zal vanuit een onafhankelijke positie de gemeente Eemsdelta adviseren en ondersteunen
invulling te geven aan het toekomstperspectief.

Panorama Nederland: Rijker, Hechter, Schoner (december 2018)
Vanuit deze inspiratiebron schetst het College van Rijksadviseurs een ontwikkelingsperspectief
op de grote ruimtelijke vraagstukken: water, boerenland, verstedelijking en duurzame energie
verbonden door het overkoepelende thema van solidariteit. Dit is vertaald in de Prijsvraag
Panorama Lokaal. Het instrumentarium dat daarbij op dit moment wordt opgebouwd is
onderdeel van de ruimtelijke ‘gereedschapskist’. Ook resultaten van andere relevante
prijsvragen (Who Cares en Brood en Spelen) en de Verklaring van Davos (Bouwcultuur/
omgevingskwaliteit) zijn van belang voor de culturele dimensie van ruimtelijke opgaven op
lokaal schaalniveau.

WHO CARES
De Rijksbouwmeester organiseerde in 2017 WHO CARES: een breed opgezet ontwerpend
onderzoek met vele partijen, dimensies, in de zorg, het wonen en de wijken. De opbrengst van
WHO CARES ligt, naast een aantal voorstellen voor samen zelfstandig wonen in combinatie
met zorg die op dit moment ontwikkeld worden, ook in projecten die niet gerealiseerd worden,
omdat ze niet in het systeem passen. Daardoor zijn we ons beter bewust hoe groot de opgave
van de dubbele vergrijzing is: de omgeving en de systemen voor zorg en wonen zijn daar nog
niet op berekend.
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Aanbevelingen uit het rapport Relectie op de Nieuwbouwregeling
Maart 2018
Een commissie onder leiding van de Rijksbouwmeester beveelt aan om de aanpassing van
de NAM Nieuwbouwregeling tevens te benutten als een impuls, als stimulans voor nieuw
elan in de regio. De opgave is volgens de commissie tweeledig. In de eerste plaats moet er
voor de bewoners een veilige woonomgeving worden gecreëerd. Maar het is ook belangrijk om
de aandacht te richten op de nieuwe ‘Groningse’ die in dit gebied noodzakelijk is. Een eigen
bouwmethodiek en een bouwstijl die afgestemd is op de risico’s en mogelijkheden in dit
aardbevingsgebied.

De toekomst van Nederland ‘De kunst van richting te veranderen’
Floris Alkemade, mei 2020
De krachtigste motor voor verandering is het oproepen van verlangen naar verandering.
beeldingskracht is daarbij essentieel. Niet de wereld bepaalt wie we zijn, maar omgekeerd, met
ons verlangen vormen we de wereld.
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