
 

 

 

 

Voorstel aan :  Gemeenteraad van 14 december 2015 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 7 december 2015 

Nummer :  67 

Onderwerp :  Vaststell ing Beelkwaliteitplan Nesciopark  

Bijlage(n) :  1.  Beeldkwaliteitplan Bedrijvenpark Nescio  

2.  Richtli jnen en eisen Beeldkwaliteit Bedrijvenpark  

Nesciolaan 

3.  Concept raadsbesluit  

Steller advies :  F. Kamminga 

   

   

   

Samenvatting :  Het l iggende beeldkwaliteitplan voor Nesciopark is geda-

teerd en moet worden aangepast. Het l iggende voorstel be-

treft de aanpassing van het beeldkwaliteitplan Nesciopark.i  

   

Voorgestelde beslissing :  Het beeldkwal i te i tp lan Nesc iopark van 27 juni 2005 in te 

trekken;  

Het beeldkwal i te it team Nesc iopark op te heffen;  

Het beeldkwal i te itp lan Bedr i jvenpark  Nesc iopark  vast  te 

ste l len a ls  aanvul l ing op de welstandsnota.  
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In  uw vergader ing van juni 2005 heeft  u een beeldkwali te itp lan vastgeste ld voor het be-

dr i jventerre in Nesc iopark.  Ook heeft  u indert i jd ,  voor het  bewaken van de beeldkwal i te i t ,  

een Beeldkwal i te i t team benoemd.  

 

Ten opz ichte van de vasts te l l ing van het  beeldkwali tei tplan in 2005 is  er een en ander  

verandert .  Het oude p lan voorzag in de real isat ie van ru im 40.000 m2 bedr i jventerre in,  

ongeveer  10.000 m2 kavels  voor  wonen en werken en een  landgoedkantoor.  Kenmerkend 

aan het  plan was dat met name het bedr i jvendeel voorzag in het  (hal f)  ondergronds rea-

l iseren van de gebouwen.  

 

Door de real isat ie  van het  nieuwe transfer ium voorz iet het  n ieuwe plan in ongeveer 

12.500 m2 bedr i jventerre in en ongeveer 10.000 m2 kavels  voor wonen en werken. Aan 

de real isat ie van het landgoedkantoor  zal  op grond van gewi jz igd ru imtel i jk  bele id geen 

medewerk ing meer  worden ver leend.  Vanwege deze verander ingen hebben we Onix  ar-

chitecten gevraagd een n ieuw inr icht ings voorste l  voor  met  name het  bedr i jvendeel u it  te 

werken.  We hebben u h iervan b i j  de verschi l lende rappor tages reeds op de hoogte ge-

bracht.  Het  inr icht ingsvoors tel  is  inmiddels  u itgewerkt  tot een bestek en zal b innenkor t in 

u itvoer ing worden gebracht.  

 

Door een veranderende markt  en een substant ië le verkle ining van het bedr i jvendeel  

kwamen we tot  de conclusie dat  ook het l iggende beeldkwal i te itp lan aangepast  moest 

worden. Vanzel fsprekend bl i jven de ambit ies qua duurzaamheid en beeldkwali te it  voorop 

staan echter het l iggende document  voldoet n iet meer .  

 

Het kenmerkende verschi l  van het n ieuwe beeldkwal i te i tp lan ten opzichte van het oude is  

dat we het (half)  ondergronds bouwen er u it  hebben gehaald.  De ger inge opperv lakte en 

de l igg ing naast  het t ransfer ium geven deze bouwst i j l  onvoldoende ru imte. In het b i jge-

voegde beeldkwali tei tp lan is  een ander  verwerkt  en verwoord. Het beeldkwali te itp lan 

heeft  een aanvullende werk ing op de l iggende wels tandsnota.  

 

Ook heeft  u in 2005 bes loten een beeldkwal i te it team op te r ic hten het team zou a ls ver-

vanger voor de wels tandscommiss ie op treden. Het  team is  de afgelopen jaren a l leen 

geraadpleegd t i jdens de onderhandel ingen met Hanzevast  en is  daarna n iet  meer b i jeen-

gekomen. Uit  prakt ische en eff ic iency overwegingen s tel len wij  u  voor  het beeldkwal i te it-

team op te hef fen en de wels tandscommiss ie, met a ls onder legger het n ieuwe beeldkwa-

l i te i tp lan, de bouwaanvragen te laten beoordelen.  

 

Conc luderend adv iseren wi j  u  de raad voor te s te l len:  

1.  Het beeldkwal i te itp lan Nesc iopark van 27 jun i 2005 in te t rekken;  

2.  Het beeldkwal i te it team Nesc iopark op te heffen;  

3.  Het beeldkwal i te itp lan Bedr i jvenpark  Nesc iopark  vast  te s te l len a ls aanvul l ing op de 

wels tandsnota.  

 

Haren, 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


