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Provinciale Commissie Groningen 
Secretariaat: Haddingestraat 24 
9711 KD GRONINGEN 

e-mail: secretarisheemschutgroningen@gmail.com     (per e-mail verzonden) 

 
Groningen, 30 mei 2016 
 
Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de elf aardbevingsgemeenten 
(excl. de Stad Groningen)      
 
betreft:  
Monumentale, beeldbepalende, waardevolle en karakteristieke panden in het aardbevingsgebied 
 
Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 
 
Reeds eerder informeerden wij bij u naar de stand van zaken met betrekking tot een inventarisatie 
van de monumentale, waardevolle, beeldbepalende en karakteristieke panden in uw gemeente.  
Wij wezen u ook tijdens een bijeenkomst in Loppersum op 27 mei 2015 al op de bittere noodzaak om 
op gemeentelijk niveau een formele lijst te hebben van alle hiervoor genoemde panden en/of die 
panden op een of andere manier een planologisch beschermende status te geven in het gemeentelijk 
bestemmingsplan. 
Ook heeft er in de pers een aantal keren een oproep gestaan om toch vooral te zorgen voor een 
formele beschermingsstatus voor ons Groninger erfgoed om daarmee een definitieve teloorgang te 
voorkomen.  
Onze zorg was ingegeven door signalen die ons bereikten en nog steeds bereiken over de voor ons 
Groninger erfgoed desastreuze selectie, werkwijze en aanpak door de NAM met betrekking tot 
opkoop, sloop en het al dan niet beschikbaar stellen van financiële middelen voor behoud, herstel en 
restauratie van waardevolle panden. 
 

Onze zorg kort samengevat  
 

De panden die geen formele beschermingsstatus hebben, op welke wijze dan ook, dreigen ‘buiten 
de boot te vallen’ en zijn overgeleverd aan de grillen van de NAM als het gaat om de afweging 
behouden, herstellen en restaureren of domweg slopen omdat dat goedkoper is. 
Als de gemeente geen formele beschermingsmaatregelen heeft getroffen in het bestemmingsplan 
of een gemeentelijke monumentenlijst heeft, met andere woorden: staat een pand niet op een 
formele lijst van gemeentelijke monumenten of heeft het pand geen formele status in het 
bestemmingsplan, dan heb je als gemeente, dorp of eigenaar niets te vertellen over ingrijpende en 
niet terug te draaien plannen met het pand.  
Dat betekent dat vooral burgers door het gebrek aan een gemeentelijk beleid (financieel) worden 
gedupeerd. Wij nemen aan dat dit niet uw bedoeling kan zijn! 
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Het Groninger erfgoed in de Provinciale Omgevingsvisie en –verordening en het 
Meerjarenprogramma Aardbevingen van de NCG 
 

Dat wij in onze zorg en oproep niet alleen staan moge blijken uit enerzijds een aantal relevante 
teksten in de Provinciale Omgevingsvisie en –verordening 2016 – 2020 die begin juni door PS zal 
worden vastgesteld en anderzijds in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk 
Groningen 2016 – 2020 van de Nationaal Coördinator Groningen zijn opgenomen.  
Voor relevante tekstgedeelten uit deze beleidsstukken verwijzen wij u naar de bijlage. 
 

Juridisch-planologische mogelijkheden voor bescherming 
 

Het is ons bekend dat de gemeente Eemsmond 500 karakteristieke panden in het buitengebied op 
een voorlopige lijst heeft geplaatst. De gemeente Winsum heeft onlangs haar Erfgoednota 
vastgesteld waarin karakteristieke panden in het buitengebied zijn geïnventariseerd.  
Beide gemeenten hebben plannen om deze lijsten te implementeren in het bestemmingsplan 
buitengebied. Deze monumentale, waardevolle, beeldbepalende en karakteristieke objecten kunnen 
dan planologisch worden beschermd door middel van een aanduiding en bijbehorende regeling in 
het bestemmingsplan. De gemeente kan daarbij kiezen uit ten eerste een sloopvergunningsstelsel 
waarbij voor sloop een vergunning moet worden aangevraagd en bij de beoordeling van een 
aanvraag worden de cultuurhistorische waarden meegenomen. Een tweede mogelijkheid is dat de 
hoofdvorm van een karakteristiek object (goothoogte, nokhoogte, omtrek e.d.) nauwgezet wordt 
vastgelegd in het bestemmingsplan. In feite ontstaat op deze manier dan de verplichting om 
vervangende nieuwbouw in exact dezelfde vorm te realiseren als de bestaande. Naar verwachting 
heeft dat tot gevolg dat de keuze voor slopen aanmerkelijk zal afnemen.  
 
Een andere mogelijkheid blijft nog steeds het opstellen van een lijst van gemeentelijke monumenten 
op basis van de gemeentelijke erfgoedverordening. Vrijwel alle gemeenten hebben die verordening 
al en kunnen heel eenvoudig op basis van die verordening een inventarisatie uitvoeren en daarna 
een lijst opstellen en formaliseren.   
 
Overigens verzoeken wij u om het bij uw inventarisaties en beleidsontwikkeling niet alleen te laten 
bij de afzonderlijke waardevolle objecten op zich. Ook de omgeving en de ruimtelijke context waarin 
het gebouw zich bevindt, zijn van belang voor de waardering. Concreet denken wij dan aan 
dorpsgezichten, stedenbouwkundige structuren en -karakteristieken, ensembles, het omringende 
historisch groen (tuinen, oprijlanen, groene linten) en zichtlijnen. Vooral deze onlosmakelijke 
combinaties maken het Groninger landschap zo waardevol en uniek en zij dienen dus zoveel mogelijk 
integraal en in samenhang te worden beschermd. 
 

Tot slot  
 

Het zal duidelijk zijn dat het beschermen van het erfgoed een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, 
waarbij het onze taak als oudste particuliere vereniging voor bescherming van cultuurmonumenten 
in Nederland is om voortdurend alert te blijven op bedreigingen, ontwikkelingen en mogelijkheden 
met betrekking tot ons erfgoed. Daarom nemen wij de vrijheid om uw gemeente wederom op haar 
rol aan te spreken. 
 
Om goed beslagen ten ijs te komen bij onze verdere activiteiten en acties om ons Groninger erfgoed 
optimaal te beschermen na de gevolgen van het aardbevingsgeweld, zouden we van u graag willen 
weten welke beschermingsmaatregelen uw gemeente heeft genomen of gaat nemen om aantasting 
en teloorgang van ons erfgoed te voorkomen. 
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Concrete vragen: 
 
1. Heeft uw gemeente (inmiddels) al een lijst van gemeentelijke monumenten op basis van de 

gemeentelijke Erfgoedverordening opgesteld of heeft u de waardevolle objecten 
geïnventariseerd om in het bestemmingsplan op te nemen. Zo ja: om hoeveel objecten gaat 
het (globaal)? En is die lijst / inventarisatie beschikbaar? 

2. Heeft u plannen om een lijst van gemeentelijke monumenten op te stellen of gaat u 
inventariseren welke waardevolle objecten in het bestemmingsplan als te beschermen 
kunnen worden opgenomen? En zo ja; wat is de stand van zaken? 

 
Gaarne vernemen wij met enige spoed uw antwoord.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens Erfgoedvereniging Heemschut 
Tineke Vooijs 
(waarnemend secretaris Provinciale Commissie Groningen)  
 
 
 
Een afschrift zonden wij aan het College van Gedeputeerde Staten, de Nationaal Coördinator 
Groningen, Libau, de Vereniging Groninger Dorpen, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het Dagblad 
van het Noorden.  
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Bijlage bij brief Heemschut d.d. mei 2016 

 
Enkele relevante en van groot belang zijnde passages uit de Provinciale Omgevingsvisie en –
verordening en het Meerjarenprogramma aardbevingen van de Nationaal Coördinator Groningen 
 

Provinciale Omgevingsvisie; paragraaf 15.3, Cultureel erfgoed, pag. 83 en 84.  
  

Het gebouwde erfgoed is van belang voor het landschap en de identiteit van de provincie Groningen. 
Wij vragen gemeenten karakteristieke en beeldbepalende bebouwing in het buitengebied te 
beschermen.  
In het aardbevingsgebied staat het erfgoed onder druk als gevolg van mijnbouwschade en benodigde 
maatregelen ten behoeve van versterking. Daarom vragen wij gemeenten binnen het 
aardbevingsgebied ook binnen de kernen de beeldbepalende en karakteristieke bebouwing te 
inventariseren en te beschermen.  
Wij hebben hiervoor regels opgenomen in de Omgevingsverordening (Titel 2.2). 
 

Provinciale Omgevingsverordening,Titel 2.2; Zorg voor ruimtelijke kwaliteit, pag. 9, 10 en 11.   
 
Art. 2.7; Begripsbepalingen uit de Verordening. 
d. Karakteristieke gebouwen (begripsbepaling uit de Provinciale Omgevingsverordening): gebouwen 
die kunnen worden beschouwd als een onderdeel van het cultureel erfgoed vanwege hun 
cultuurhistorische waarde, architectonische- en/of kunsthistorische waarde, situationele- en/of 
ensemblewaarde, gaafheid en/pof herkenbaarheid of zeldzaamheid. 
 
Art. 2.9.1; Bescherming beeldbepalende en/of karakteristieke bebouwing. 
1; Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op het aardbevingsgebied bevat – voor zover het 
plangebied karakteristieke gebouwen en gebouwen die op grond van hun ruimtelijke relevante 
kenmerken bijdragen aan de visuele belevingswaarde van het landschap gelegen zijn – regels die er 
op gericht zijn te voorkomen dat karakteristiek en kenmerken van deze gebouwen door verbouw 
kunnen worden aangetast. 
 
2; Voor zover het bestemmingsplan bedoeld als in het eerste en tweede lid betrekking heeft op 
karakteristieke gebouwen bevat dit een verbod om deze gebouwen zonder omgevingsvergunning 
geheel of gedeeltelijk te slopen, waarbij aan het college van burgemeester en wethouders de 
bevoegdheid wordt toegekend om – na advies te hebben ingewonnen bij de Monumentencommissie 
of bij een door de gemeente aangestelde deskundige op het gebied van stedenbouw of 
landschapsarchitectuur – een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van het geheel of deels 
slopen als……… (volgen voorbeelden). 
 

Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020 van de 
Nationaal Coördinator Groningen.  

 
Paragraaf 6.3; Leefbaarheid en paragraaf 6.4; Aandacht voor cultureel erfgoed (pag. 52, 53, 54 en 55)  
Er zijn 1.253 rijksmonumenten in de elf Groninger bevingsgemeenten (buiten de stad Groningen). 
Het gaat om boerderijen, woonhuizen en bijzondere gebouwen. Daarnaast is er in het gebied een 
gering aantal gemeentelijke monumenten. Het aantal Rijks- en de enkele gemeentelijke 
monumenten valt bij het aantal dat als beeldbepalend is aangemerkt in het niet. Veel van het 
karakter van dorpen komt in het gedrang als alleen de (op dit moment formeel aangewezen) 
monumenten beschermd zouden worden. Het is van het grootste belang dat spoedig in beeld wordt 
gebracht wat we verstaan onder beeldbepalend. In het kader van het aardbevingsbestendig maken 
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van de gebouwen zal de afweging aan de orde komen tussen de kosten voor de versterking en de 
kosten voor nieuwbouw en de economische waarde van het te versterken pand. Die enkelvoudige 
afweging zal in een aantal gevallen ertoe kunnen leiden dat we kiezen voor sloop en vervolgens 
nieuwbouw omdat de kosten voor het versterken hoger zijn dan de nieuwbouwkosten.  
 
Het is daarom gewenst dat de gemeenten zich uitspreken over welk deel van de voorraad zij zien als 
beeldbepalend. Wat zouden zij willen aanwijzen als beschermd stads- en dorpsgezicht binnen de 
kernen. Daarmee sluiten we aan bij verschillende bestaande instrumenten en de eisen die daaraan 
worden gesteld. Welke beeldbepalende gebouwen in het landelijk gebied zouden nog als zodanig 
moeten worden aangemerkt? Om inzichtelijk te krijgen welke waarden in het gebied aanwezig zijn, 
moet een cultuurhistorische waardenstelling worden uitgevoerd waarbij het gebouwd erfgoed in zijn 
context wordt gewaardeerd. Deze inventarisatie kan duidelijk maken dat bepaalde gebouwen alsnog 
door de betrokken overheden moeten worden voorgedragen voor de monumentenstatus. Er kan 
‘nieuw’ erfgoed uit naar voren komen dat nog niet was beschermd: stedenbouwkundige structuren, 
groenstructuren, historische bebouwing. Hierbij is het belangrijk voor gemeenten en provincie om te 
bedenken welke bescherming men wil regelen via de erfgoedverordeningen, bestemmingsplannen, 
omgevingsplannen en welstandsnota’s of de vastlegging van karakteristieke of beeldbepalende 
panden.  
De al aanwezige inventarisaties en kaarten zullen worden gebruikt als onderlegger. (Zie paragraaf 
7.3, p. 137)  
    


