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Geacht college,

In de eerste week van maart heeft u contact gezocht met de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan, 
opgesteld voor een ontwikkellocatie gelegen binnen de kern van het dorp Eelde. 
Daarbij heeft u enkele punten voorgelegd waarop u graag reactie wilde vanuit de 
RCE.

In deze brief wil ik ingaan drie aspecten. Ik schets kort de aanwezige 
cultuurhistorische waarden in de omgeving van de ontwikkellocatie, vervolgens ga 
ik in op uw vragen ten aanzien van de wijze waarop het ontwerp bestemmingsplan 
tot stand is gekomen, met daarbij specifiek oog voor de rol van cultureel erfgoed 
daarin en tot slot geef ik een advies.

De locatie waar ontwikkeling is voorgenomen, is gelegen langs de Hoofdweg in het 
historisch hart van het dorp Eelde. De locatie kent een gevarieerde pandsgewijze 
parcelering, variërende in hoogte, nokrichting en rooilijn. In de nabijheid van 
bevinden zich drie rijksmonumenten: de Nederlands Hervormde kerk (RM 14491), 
het woonhuis Nijsinghhuis, bekend als het schuitenhuis (RM 14492), beiden 
gelegen aan de Hoofdweg en kosterij van de Nederlands
Hervormde kerk (RM 468708) aan de vernoemde Kosterijweg. De provincie heeft in 
haar provinciale verordening en onderliggende cultuurhistorische inventarisatie en 
-beleid een omvangrijk deel van het dorp Eelde aangemerkt als waardevol esdorp. 
De cultuurhistorische inventarisatie door bureau RAAP beschrijft de kern van Eelde 
als een overgangstype tussen lint- en esdorp.

De rijksambitie voor het cultureel erfgoed is gericht op het constructief behouden 
en inzetten van erfgoed, als drager van ruimtelijke opgaven. Het is benoemd als een 
nationaal belang, onder andere in de recent vastgestelde Nationale 
Omgevingsvisie. Rekening houden met het belang van cultureel erfgoed bij het 
opstellen van bestemmingsplannen is juridisch geborgd. Voor het ontwerp 
bestemmingsplan 'Eelde Appartementen Centrum' gelden daarmee
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randvoorwaarden ten aanzien van cultuurhistorie. Deze zijn vastgelegd in de Wet 
Ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening. Het Bro stelt dat 
gemeenten in hun bestemmingsplan motiveren h6e zij omgaan met én rekening 
houden met cultuurhistorie. Daarbij moet deugdelijk onderbouwd worden welke 
keuzes gemaakt worden, op grond van de beschikbare informatie over 
cultuurhistorische waarden. Indien dit afdoende wordt toegepast wordt in beginsel 
ook voldaan aan het Verdrag van Granada.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is echter niet de organisatie om een 
juridische toets uit te voeren op de door de gemeente doorlopen procedure en de 
RCE toetst formeel ook geen bestemmingsplannen meer, deze rol is belegd bij de 
provincies.

Op uw verzoek reflecteer ik op de voorgelegde informatie en wijze waarop 
rekening is gehouden met cultureel erfgoed in dit ontwerp bestemmingsplan. De 
RCE is eerder niet betrokken bij de planvorming voor deze locatie. Op uw vraag of 
de cultuurhistorische aspecten afdoende zijn meegenomen in het voorgelegde 
ontwerp bestemmingsplan en of de beoordeling juridisch correct is, kom ik tot de 
volgende conclusies:

De beschrijving van de cultuurhistorische aspecten in het ontwerp 
bestemmingsplan is beperkt qua diepgang en lijkt weinig gebruik te maken van 
beschikbare cultuurhistorische informatie. Het plangebied ligt bijvoorbeeld binnen 
een zone door de provincie Drenthe gekenmerkt als waardevol esdorp. Aan deze 
waardering verbindt de provincie Drenthe ambities, zoals "vasthouden en 
zorgvuldig doorzetten van de ruimtelijke opzet". Dit wordt niet betrokken in de 
beschrijving van het ontwerp bestemmingsplan en er wordt ook geen inzicht 
gegeven hoe hier rekening mee wordt gehouden.

Het ontwerp bestemmingsplan staat open voor inspraak. De beschrijving en 
beoordeling van de cultuurhistorische waarden is in mijn ogen mager, gelet het 
bovenstaande. Hierdoor bestaat een redelijke kans op gefundeerde zienswijzen op 
dit onderdeel van het ontwerp bestemmingsplan.

In de gemeentelijke structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 'een juweel tussen 
twee provincie hoofdsteden' verwoord de gemeente de ambitie om de ruimtelijke 
identiteit te waarborgen door de aanwezige cultuurhistorische waarden te vertalen 
door plannen te toetsen aan cultuurhistorische waarden. Op grond van 
bovenstaande conclusies wil ik het gemeente bestuur graag een advies meegeven 
te verkennen hoe optimaal valt voort te borduren op de aanwezige kwaliteiten en 
de identiteit van het dorpscentrum Eelde. Hiermee geeft u invulling aan de 
provinciale beleidsambitie om 'de ruimtelijke opzet vast te houden en zorgvuldig 
door te zetten' én aan uw eigen gemeentelijke ambities uit de structuurvisie.

Een inventariserend en waarderend onderzoek kan scherper aan het licht brengen 
welke cultuurhistorische aspecten van het dorp ter plaatse aanwezig zijn en welke 
aanknopingspunten zij bieden voor duurzame en kwalitatieve ontwikkeling van de 
huidige locatie. Deze zorgvuldige omgang met cultuurhistorische waarden is de 
gemeente niet onbekend, getuige het proces dat u doorloopt voor de beschermde 
gezichten Zuidlaren en Dennenoord. Dit laat zien dat erfgoed een richtinggevend 
principe kan zijn om tot passende en kwalitatieve stedenbouw en architectuur te 
komen. De RCE denkt hierin graag mee, indien gewenst.

Ik wijs u daarnaast graag op de mogelijkheid van eventuele financiële 
ondersteuning vanuit de provincie Drenthe voor dergelijke onderzoeken. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met de provincie Drenthe.

In breder perspectief wil ik u graag de suggestie doen om plannen van dergelijke 
omvang in vroegtijdig stadium ter advisering voor te leggen aan door de gemeente
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aangestelde adviesorganen. Ik ga er vanuit hiermee voldoende antwoord te geven 
op de door u gestelde vragen en wens u succes in de verdere voortgang van de 
plannen.

Een afschrift van deze brief stuur ik naar het college van Gedeputeerde Staten van 
Drenthe.

Hoogachtend,

Rii het Cultu tfgoed
drs. Jeroei^ootsma 
Adviseur Erfgoed en Leefomgeving
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