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Datum 6 mei 2021

Onderwerp
Bouwplan Weerwilleweg 32, Koekange

Wij willen
Meedenken met inwoners en regels versoepelen waar dat mogelijk is.

Wij besluiten
1. Het pand aan Weerwilleweg 32 te Koekange te behandelen als zijnde niet-

karakteristiek, vooruitlopend op de besluitvorming over het nieuwe beleid voor 
karakteristieke panden.

Want
1. Weerwilleweg 32 te Koekange staat niet op de herziene en ingekorte lijst 

karakteristieke panden
Naar aanleiding van het raadsbesluit uit 2017 is de lijst karakteristieke panden in 
welstandsvrije gebieden herzien. Om tot de herziening te komen, zijn 
deskundigen van Libau gevraagd tot een selectie op basis van de 
cultuurhistorische waardenkaart te komen. Bij dit proces zijn de historische 
verenigingen betrokken geweest. Panden met de hoogste score op vijf 
verschillende criteria, staan op de herziene lijst. Weerwilleweg 32 hoort daar niet 
bij.

2. De herziene lijst heeft voor inspraak ter inzage gelegen
Tussen 1 oktober en 11 november heeft de herziene lijst karakteristieke panden 
ter inzage gelegen. Eigenaren zijn hier actief over geïnformeerd. Voor het adres 
Weerwilleweg 32 te Koekange zijn geen inspraakreacties ingediend. Ook hebben 
de eigenaren zelf geen moeite met het verliezen van de aanduiding. Eigenaar 
heeft overleg gehad met direct omwonende(n), te weten Weerwilleweg 38 en 
nummer 30. Bewoner nummer 38 is akkoord, nummer 30 wordt momenteel niet 
bewoond.

3. De ingrepen vinden aan de achterzijde van het pand plaats
De grootste ingrepen zijn niet heel zichtbaar vanaf de openbare weg. De 
uitstraling van de boerderij blijft redelijk behouden.

Maar
De nieuwe, ingekorte lijst is nog niet vastgesteld. Het is mogelijk dat er een verzoek om 
handhaving komt van een derde vanwege de verbouwing van het pand zonder 
instandhouding van de hoofdvorm. Het is de vraag of een derde belanghebbende is bij 
deze kwestie.

Sloop of verbouw is definitief. Door mee te werken aan de verbouwing van het pand, 
gaan karakteristieke kenmerken (zoals het wolfseind) verloren. Er kan niet op een later 
moment nog besloten worden het pand toch toe te voegen aan de lijst en de hoofdvorm 
te beschermen. 

Burgemeester en wethouders
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Achtergrond
Dit voorstel is opgesteld naar aanleiding van het verzoek van de eigenaren van 
Weerwilleweg 32 te Koekange om af te wijken van de bestaande regels rond de 
karakteristieke aanduiding, vooruitlopend op het nieuwe beleid. Het pand wordt niet 
genoemd op de nieuwe conceptlijst. 

De financiële gevolgen zijn 
Geen.

Alternatieven
Geen medewerking te verlenen aan het bouwplan op dit moment. Dit betekent voor de 
eigenaren dat op dit moment de verbouwing niet mogelijk is, maar na de besluitvorming 
over het nieuwe beleid zeer waarschijnlijk wel. Dit is moeilijk uit te leggen aan eigenaren, 
helemaal aangezien zij zelf geen bezwaar hebben tegen het verlies van de karakteristieke 
aanduiding.

Bijlagen
Overzicht inventarisatie lijst karakteristieke panden


