
 
 

 
MOTIE 2021. 29 Kardol - Cultuurhistorische waardestelling Centrum Eelde 

 
(artikel 37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad) 

 
 

Ingediend door: Jan de Jonge (ChristenUnie), Henk Middendorp (CDA) en Els Kardol (D66), 
Miguel Ririhena (GroenLinks), Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo)  
 
Raadsvergadering d.d. 2 november 2020 
 
Agendapunt: vreemd aan de orde 

 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
in vergadering bijeen op 2 november 2020 
 
overwegende dat:  

- De gemeente Tynaarlo in haar beleid uitspreekt dat cultuurhistorische waarden in de 
gemeente bewaard en versterkt moeten worden, 

- De provincie Drenthe een omvangrijk deel van het dorp Eelde heeft aangeduid als 
waardevol esdorp, 

- In de kern van Eelde een tweedeling is ontstaan tussen het gedeelte met winkels en 
parkeren in het midden, ingeklemd tussen een historisch deel met 3 rijksmonumenten 
en een museum als cultuurdragers aan de ene kant en een (deels) historisch kerkhof 
aan de andere kant, 

- Het voor een aantrekkelijke ontwikkeling van het centrum van Eelde van belang is dat 
plannen leiden tot een samenhangend geheel, passend bij de bijzondere omgeving 
van het centrum, met de dorpskerk, museum de Buitenplaats, het Nijsinghuis en de 
begraafplaats,  

- De RCE, in haar reactie van 6 april 2021 op de vraag van het college om toetsing van 
de cultuurhistorische paragraaf van de plannen voor een appartementencomplex 
tegenover de Dorpskerk, heeft geadviseerd om een cultuurhistorische waardestelling 
op te maken voor dit gebied, om zo beter te kunnen voldoen aan eigen beleid en 
nationale wetgeving, 

- De RCE tevens heeft gewezen op een eventuele mogelijkheid van subsidie door de 
provincie Drenthe, 

 
 
draagt het college op: 

- Zo spoedig mogelijk een cultuurhistorische waardestelling te laten uitvoeren door een 
deskundig extern bureau voor het centrum van Eelde, 

- Dit onderzoek te betrekken op globaal het gebied tussen de Burgemeester 
Strubenweg in het zuiden, de Kosterijweg in het westen (inclusief de Kosterij en de 
westzijde van de weg) , de Westerhorn, Hoofdweg en Kerkhoflaan in het noorden en 
de Kerkhoflaan, inclusief de begraafplaats, in het oosten. Hierbij tevens aansluiting te 
zoeken met de basisschool aan de Esweg en de Waterburcht.  

- De resultaten van dit onderzoek te delen met de raad en na vaststelling door de raad 
te gebruiken als leidraad bij het vormgeven van het eigen cultuurhistorisch beleid en 
toetssteen voor ontwikkelingen in het onderzoeksgebied, 

- Tot dan zeer terughoudend te zijn met de overige ontwikkelingen in het centrum in 
Eelde, 

- De kosten van het onderzoek te dekken uit de ARGI, daarbij te streven naar subsidie 
voor dit onderzoek door de provincie Drenthe,    



 
 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ondertekend door: 
 
 
 
 
Jan de Jonge    Henk Middendorp   Els kardol 
ChristenUnie    CDA     D66 
 
 
 
 
 
Miguel Ririhena   Jurryt Vellinga 
GroenLinks    Leefbaar Tynaarlo 
 



 
 

Toelichting: 
 
Het centrum van Eelde heeft een eigen bestemmingsplan, maar kan niet geïsoleerd gezien 
worden van zijn directe, historische omgeving met bijzondere gebouwen. Elke ontwikkeling 
van het centrum moet in harmonie zijn met die directe omgeving en passen in het dorpse 
karakter van Eelde als geheel. Ook onderling moeten de initiatieven bij elkaar passen.  
 
De momenteel geldende Beheersverordening is in 2017 definitief geworden. In 2011 is een 
beeldkwaliteitsplan opgesteld voor het plan van drie bouwblokken in het centrum van Eelde. 
Dat plan is niet langer aan de orde, maar de architectonische uitgangspunten in de eerste 
helft van par 2.2.7 dit BKP kunnen dienen als handvatten voor de beoordeling van nieuwe, 
kleinere initiatieven, zoals de bouw van appartementen op locatie Klinkhamer, de 
ontwikkeling van de voormalige Hubo of de geplande bouw van appartementen op locatie 
Doedens.  
 

Beeldkwaliteitsplan Centrum Eelde, 25-10-2011 
 
2.2.7. Architectuur/signatuur Het uitgangspunt voor de architectuur is een samenhangend, 
harmonieus dorps geheel. Om dit te bereiken is afstemming in korrelgrootte, vorm, maat en schaal en 
materiaalkeuze bepalend. Deze afstemming zorgt voor verwantheid met de sfeer rond de bestaande 
historische panden (niet die van contrast). De nieuwe architectuur zal niet historiserend van aard 
moeten zijn, maar er moet een aantrekkelijke en tijdloze architectuur worden gevormd die aansluit bij 
de bestaande panden; eigentijds maar verwant en verwijzend naar de historie.  
 
(Niet van toepassing: De gevels aan de daktuinen boven de winkels kunnen een meer informeel en 
eigentijds karakter krijgen. De bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte moeten voorts op 
een natuurlijke manier onderscheid maken in functies en gebruik. Het gaat hier om onderscheid 
tussen privé en openbaar, of tussen snel en langzaam verkeer). 
 

 
De raad wil nadrukkelijk betrokken zijn en blijven bij de verdere ontwikkeling van het centrum 
van Eelde en dus ook bij de besluitvorming over genoemde plannen.  
 


