
Bijlage 
 
Toelichting van bezwaar van de Bond Heemschut tegen sloop van Dorpsstraat 1 te Onstwedde. 
 
 Evelyne van Duin (voorzitter van de Provinciale Commissie van de Bond Heemschut en 
bouwkundige) en ondergetekende (secretaris a.i.) hebben op 5 september jl. een gesprek gehad 
met de wethouder Bessembinders en de heer Bezema. 
Wij wilden graag ons bezwaar toelichten en mogelijkheden voor de noodzakelijke bescherming 
voorstellen.  
  
Van belang voor ons standpunt zijn de adviezen van Libau. Het standpunt van Libau is:    
"Het argument voor de plaatsing op de lijst voor gemeentelijke monumenten wordt overigens niet 
zozeer ontleend aan de specifieke en bijzondere kwaliteiten van deze boerderij ten opzichte van 
andere exemplaren. De belangrijkste waarde van de boerderij is de markante ligging. [Hij vormt 
een] onderdeel van een groter historisch 'boerderij-landschap' ter plaatse aan de Brink." 
  
Wat wij dan ook voorstelden is het onderzoeken van twee manieren om deze 'situationele 
waarde' te beschermen: 
  
- via de monumentenwet; maar om dan kritisch te kijken naar de monumentomschrijving. De 
omschrijving kan namelijk ook zaken uitsluiten en zelfs al ruimte geven 
voor bestemmingsverandering en herontwikkeling. 
Behouden de gebouwen de monumentenstatus, dan zouden zij ook aanspraak kunnen maken op 
de subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Ook is de (economische) waarde 
van de cultuurhistorische identiteit benoemd en het onderzoek van de Nederlandse vereniging 
van makelaars waarin de prijsstelling in de markt van monumenten ten opzichte van niet-
monumenten is vergeleken. 
  
- via het bestemmingsplan, waarbij wel de situationele waarden (ensemble, volume, maatvoering, 
erf (aanlegvergunning) beter beschermd dienen te worden dan enkel de straatbeeldbescherming 
en de bestaande welstandsverordening die er nu op ligt. Dus aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
  
Wij kunnen ons namelijk voorstellen dat deze boerderij een herontwikkeling nodig heeft. De 
boerderij zelf is niet uniek: de ligging is uniek! Het herkenbare erf, de schuren (ensemble), de 
zichtlijnen in het dorp...! 
  
Wat wij van belang vonden tijdens dit gesprek is dat de gemeente Stadskanaal zich realiseert dat 
straatbeeld- bescherming in het bestemmingsplan niet voldoende is. Tenslotte is dat de motivatie 
van de gemeente om de monumentale status in te trekken: dat de bescherming in het 
bestemmingsplan voldoende is. 
  
Als voorbeeld: "Wat nou als er een investeerder komt en die zegt: 'plat met die boerderij'. En hij zet 
er een quasi-jaren '30 -knipoog boerderette op?" "Een woning die past in het straatbeeld en 
voldoet aan de welstandseisen?" 
  
Meer controle, meer grip, meer verantwoordelijkheid voor B&W, leek ons voor dit waardevolle 
perceel noodzakelijk.  
  
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de Bond Heemschut, 
 
M.J.A. Vooijs, secretaris a.i. van de Provinciale Commissie van de Bond Heemschut 


