
 
 
Aan de leden van Provinciale Staten van de provincie Groningen, 
 
Geachte dames en heren, 
Ten behoeve van de behandeling van het Keuzedocument Omgevingsvisie in de 
Commissievergadering van 3 september ontvangt u hierbij als bijlage de reactie van de 
Erfgoedvereniging Heemschut Groningen. Bovendien kunt u ook van deze reactie gebruikmaken bij 
de discussies tijdens de  informatiemarkt in het Atrium op 27 augustus, waar Heemschut ook 
aanwezig zal zijn.  Onze reactie bestaat uit een algemeen onderdeel (4 1/2 pagina’s) en een bijlage 
met enkele  puntsgewijze opmerkingen / aanbevelingen per hoofdstuk / pagina. 
 
Samenvattend komt onze reactie op het volgende neer: 
 

1. M.b,t. de relatie met de provinciale Beleidsnotitie Landschap” 
Wij hebben helaas de indruk dat de aanbevelingen en werkwijze uit Beleidsnotitie Landschap nog 
niet overal zijn overgenomen in het voorliggende Concept- Keuzedocument. Toch is van groot 
belang voor de ontwikkeling en doorwerking van het toekomstig beleid dat formuleringen in 
beide documenten even concreet en compleet zijn, elkaar niet tegenspreken, maar daarentegen 
aanvullen en verduidelijken.  
Om het belang, de status en het nut van de Beleidsnotitie Landschap met bijbehorende kaart in 
dit kader duidelijk te maken en het gebruik te bepleiten, dient naar onze mening, daar waar 
relevant, meer en consequenter te worden verwezen naar dit document.  
Dat geeft ook meteen de bedoeling aan onder welke voorwaarden en spelregels het 
“landschapsdossier” eventueel zou kunnen  worden overgedragen aan de gemeenten (zie 
hierna). 
Om te garanderen dat beleidsmatig met landschap (incl. cultuurhistorische, aardkundige en 
archeologische waarden)  zo serieus mogelijk wordt omgegaan, dient de Beleidsnotitie 
Landschap met bijbehorende kaart naar onze mening stevig verankerd te worden in het 
provinciaal ruimtelijk beleid. 
 
2. M.b.t. de invulling en het gebruik van het begrip “landschap” 
In het Keuzedocument wordt naar onze mening “landschap” nog steeds gezien als vooral een 
ruimtelijk fenomeen, dus wat je ziet. Er wordt daardoor voorbij gegaan aan zaken als de 
ontstaansgeschiedenis, de cultuurhistorische waarden en alles wat zich onder de grond bevindt, 
dus de archeologische en aardkundige ((geo)morfologische en geologische) waarden. Landschap 
bevat namelijk meer dan alleen het (ruimtelijk) zichtbare.  
Daarom hebben wij in het commentaar op dit Keuzedocument overal waar sprake is van 
“landschap” dit aangevuld met het rijtje “cultuurhistorische, aardkundige en archeologische 
waarden”. 

 
3. M.b.t. een eventuele overdracht van taken en verantwoordelijkheden aan gemeenten 
Het landschap van Groningen met zijn grote cultuurhistorische, aardkundige en archeologische 
waarden is zeer waardevol en wordt alom geroemd.  
Het is van groot belang voor wonen, werken, toerisme en recreatie en het “landschap” heeft 
daardoor een grote economische betekenis.  



Maar het is te kwetsbaar en te belangrijk om daar lichtzinnig mee om te gaan en verdient 
daarom de meest grote (beleidsmatige) zorg en aandacht.  

 
Heemschut heeft zeer grote twijfels of overdracht van taken aan de gemeenten mbt. het dossier 
“landschap” wel verstandig is, want ten eerste maken wij ons zorgen over het mogelijke verschil 
in het omgaan met waardevolle losse elementen zoals pingo-ruïnes, keileemruggen, essen, 
historische (ontginnings)structuren, historische gebouwen (borgen) met hun omgeving, 
monumentale voormalige fabriekscomplexen (bijv. steenfabrieken), waterstaatkundige objecten, 
(voormalige) dijken e.d. 
Waardevolle) landschapstypen, openheid, ruimte, watersystemen en landschaps- en 
geo(morfo)logische structuren in bijvoorbeeld Westerwolde, het Oldambt, het Zuidelijk 
Westerkwartier en het Fivelgebied trekken zich niets aan van (gemeente)grenzen.  
Daarom dient te worden voorkomen dat er verschillen zouden kunnen ontstaan in 
beleidsvorming en -uitvoering tussen meerdere gemeenten en dient deze taak bij de provincie te 
blijven. 

 
Ten tweede  vrezen wij dat de kennis, kunde en menskracht op het gebied van landschap, 
cultuurhistorie en aardkundige en archeologische waarden helaas nog te veel ontbreken bij de 
gemeenten en/of te weinig kunnen / mogen worden benut (bezuinigingen).  
 
Verder staan er in met name hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 te veel vaagheden en wollige, 
onduidelijke en vrijblijvende teksten om voldoende garanties te geven en vertrouwen te hebben 
in een eventuele overdracht van taken en verantwoordelijkheden (zie voor concrete voorbeelden 
van dergelijke teksten de bijlage). 
 
Zolang dit alles niet verbetert, is daarom beleidsvorming, regie en aansturing van landschap met 
zijn grote cultuurhistorische, aardkundige en archeologische waarden op een hoger bestuurlijk 
niveau, dus de provincie, absoluut noodzakelijk. Uitgangspunt, randvoorwaarden en leidraad 
hierbij dient de provinciale Beleidsnotitie Landschap met bijbehorende kwaliteitskaart landschap, 
cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit te zijn, maar die dient dan uiteraard wel beleidsmatig 
verankerd te zijn! 

 
4. Het zoeken naar oplossingen voor leegstaande en verpauperde boerderijen is een (mede) 

verantwoordelijkheid voor de provincie en hoort daarom in het rijtje “Provinciale Belangen”. 
Wij verzoeken u uw verantwoordelijkheid te nemen bij het samen met andere overheden en 
organisaties oplossen van de steeds groter wordende problematiek van de leegstaande en 
verloederende boerderijen die het ruimtelijk beeld en het  imago van onze provincie in zeer 
negatieve zin beïnvloeden. 

 
Met vriendelijke groet en gaarne tot overleg bereid, 
namens de Provinciale Commissie Groningen van de Erfgoedvereniging Heemschut, 
 
Ir. P.P. Bosch 
 
(technisch adviseur landschap en cultuurhistorie)  
Correspondentieadres: Weg voor de Jagerskampen 28 
9751 EP Haren 
 

 


