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Geachte raads- en commissieleden,
In de raadsvergadering van 27 juni 2019 is bij de kadernota-behandeling door Wakker Emmen een
vraag gesteld over de beschikbaarheid van bouwkavels in Klazienaveen. Met deze memo willen wij
inzicht verschaffen in de huidige stand van zaken alsmede een vooruitblik geven over de verwachte
ontwikkelingen.
Stand van zaken in Klazienaveen
Momenteel biedt de gemeente alleen kavels aan op het grondcomplex Planeet. Begin 2019 waren
er nog 4 kavels in de verkoop. Inmiddels is dit er nog 1. De omgevingsvergunning voor deze kavel
is al afgegeven en de kavel wordt naar verwachting binnenkort verkocht.
Particulier zijn ditjaar 8levensloopbestendige woningen aan het Marktplein i.s.m. de gemeente
gerealiseerd.
In de loop van 2019 is al geconstateerd dat met de oplevering van het grondcomplex Planeet,
Klazienaveen zonder specifieke zelfbouwmogelijkheden komt te zitten. Er zijn in het
centrumgebied wel de nodige particuliere initiatieven opgestart om nieuwbouw te realiseren, maar
dat betreft dan appartementen voor verschillende doelgroepen (starters/senioren).
De huidige woonvisie wijst uit dat Klazienaveen nog één van de kernen is waar uitbreiding van het
aantal woningen tot de mogelijkheden behoort. Echter, dit moet dan gezocht worden in de huidige
bebouwde kom en liefst d.m.v. herstructurering.
Als het gaat om kansen in het kader van herstructurering, is inmiddels bekend dat voor
Klazienaveen er één openbare school gerealiseerd gaat worden, waardoor op termijn drie locaties
vrijkomen, voor eventuele herontwikkeling. Echter, dit zal pas over enige jaren spelen. Daarom is
in augustus 2019 besloten om een onderzoek te doen naar mogelijke locaties om binnen nu en
twee jaar kavels te realiseren voor zelfbouw. De eerste resultaten zijn inmiddels bekend en naar
verwachting zal de gemeente in het 1e kwartaal van 2020 de verschillende actoren (EOP,
omwonenden, etc.) hierbij gaan betrekken.
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Onderstaande lijst geeft een overzicht van de kavels die begin 2019 beschikbaar waren op de
verschillende grondcomplexen in de gemeente Emmen en wat daar dit jaar van verkocht is:
Emmer Compascuum- KoppelwijkjMaatschappijweg
13
Nieuw Weerdinge-Mandebroek III
6
Barger Compascuum-Ten noorden vd Postweg
10
Nieuw Schoonebeek-Bekel's Erf
11
Schoonebeek - Stroomdal
19
Nieuw Amsterdam-Ganzenroer
3
Delftlanden
44
Weiteveen
1
Roswinkel
2
Rietlanden -Gorzenveld
1
Emmermeer-Schuilingstraat OZ
7
Angelslo-Onde Meerdijk
23
Zwartemeer-Zwartemeer ZW
15
Klazienaveen-Planeet
4
Totaal rsç

Voor 2020 staat nog de uitgifte van

17 nieuwe

3
3
1
1
2
0
12
1
2
1
0
5
0
3
34

kavels in de Delftlanden op stapel.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Jisse Otter
Wethouder
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