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Wijziging Welstandsnota 2004 (9e wijziging)
Dr. Dreeslaan, Wolvega
Aan de zuidwestzijde van de Dr. Dreeslaan te Wolvega ontwikkelt de woningstichting Weststellingwerf
de bouw van in totaal 5 woongebouwen, met elk 17 woningen. De locatie is gelegen ter plaatse van
35 grotendeels gesloopte grondgebonden huurwoningen (Dr. Dreeslaan nr. 24 t/m 92, even) en de
voormalige bibliotheeklocatie (Dr. Dreeslaan nr. 22). Zie voor het plangebied figuur 1.
e

De 1 fase, bestaande uit 3 woongebouwen, wordt momenteel gerealiseerd. Volgens de huidige
planning zijn deze gebouwen eind november 2013 gereed waarna de woningstichting verder wil gaan
e
met de 2 fase.
e
Het planologisch kader om de bouw van de 1 fase mogelijk te maken was reeds (ambtshalve)
opgenomen in het bestemmingsplan voor Wolvega (vastgesteld 19 december 2011). Aangezien
destijds de uitwerking van de laatste 2 woongebouwen niet gereed was is voor “fase 2” een
wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan opgenomen.
e

Het college van burgemeester en wethouders heeft het planologisch kader (wijzigingsplan) voor de 2
fase van de woningbouwontwikkeling inmiddels in voorbereiding. Het wijzigingsplan voorziet in een
aanpassing van de bestaande bestemming “Woongebied” naar de bestemming “Woongebouw”.
Binnen dit nieuwe planologisch kader is de bouw van de laatste 2 woongebouwen mogelijk ter hoogte
van het woonzorgcomplex de Lindestede.
In de welstandsnota heeft het te ontwikkelen gebied de gebiedsaanduiding 6: “uitbreiding
(seriematig)”. Deze aanduiding voorziet hoofdzakelijk in de seriematig gebouwde (naoorlogse) wijken.
Het beleid in deze gebieden is gericht op het beheer van de bestaande situatie. De welstandsambitie
ligt hier op het respecteren van de bestaande kwaliteit.
Het met de 5 woongebouwen te bebouwen gebied aan de Dr. Dreeslaan straalt als geheel echter een
eigen identiteit uit. Meer passend voor dit gebied binnen de bestaande woonwijk is de
gebiedsaanduiding 8: “Projectmatige nieuwbouw”. Voor deze gebieden is extra aandacht voor de
ruimtelijke kwaliteit.
Als voorwaarde voor een positief welstandsadvies heeft de welstandscommissie aangegeven dat de
gebiedsaanduiding op voornoemde wijze moet worden aangepast.

Plangebied

Figuur 1: het gebied heeft momenteel de gebiedsaanduiding 6: “uitbreidingen (seriematig)”

Wijziging
De wijziging betreft het van toepassing verklaren van de gebiedsaanduiding 8: “projectmatige
nieuwbouw” uit de gemeentelijke welstandsnota. Deze wijziging van de welstandsnota geldt voor het
gehele gebied aan de Dr. Dreeslaan waar de 5 woongebouwen zijn voorzien. In figuur 2 is de
aanpassing gevisualiseerd. De van toepassing verklaarde gebiedsbeschrijving en criteria zijn
weergegeven in figuur 3 en 4.
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Figuur 2

Figuur 3

Figuur 4

