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1. Voorstel 

1. De erfgoedverordening 2018 Midden-Groningen vast te stellen en de Erfgoedverordening 

Hoogezand-Sappemeer uit 2010 en de Erfgoedverordening 2010 Slochteren in te trekken. 

 

 

2. Inleiding 

Op 2 januari heeft uw raad een hele reeks verordeningen vastgesteld waarmee een adequate en 

rechtmatige uitvoering van bestuursbevoegdheden voor de gemeente Midden-Groningen is 

gewaarborgd. In het verlengde hiervan moet voor het domein erfgoed de Erfgoedverordening 

worden geharmoniseerd. De invoering van de Erfgoedwet op 1 juli 2016 is aanleiding de 

Erfgoedverordening naast te harmoniseren ook direct te vernieuwen. De voorliggende 

erfgoedverordening is gebaseerd op het laatste VNG model uit 2016.   

 

3. Publiekssamenvatting 

De gemeente Midden-Groningen stelt een nieuwe Erfgoedverordening vast. Aanleiding is enerzijds 

het harmoniseren van de bestaande erfgoedverordeningen van de oude gemeenten Hoogezand-

Sappemeer en Slochteren (de oude gemeente Menterwolde had geen erfgoedverordening) en 

anderzijds de vernieuwde regelgeving in de Erfgoedwet in 2016. De Erfgoedverordening regelt 

onder andere het aanwijzen van gemeentelijke monumenten, de instandhouding ervan, de 

bescherming van rijks- en gemeentelijke monumenten en de instandhouding van archeologische 

gebieden.  

 

4. Bevoegdheid van de raad 

De raad is bevoegd de Erfgoedverordening vast te stellen. Artikel 18 van de verordening geeft aan 

dat het aanwijzen van gemeentelijke beschermde stads- en dorpsgezichten ook een bevoegdheid is 
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van de raad. Het aanwijzen van cultuurgoederen en gemeentelijke monumenten is een 

bevoegdheid van het College.  

5. Beoogd effect 

Optimale bescherming van erfgoed en waardevolle archeologische gebieden. 

6. Historische context 

Op 27 september 2017 hebben de HSSM colleges besloten de Erfgoedverordening Midden-Groningen 

te laten vast stellen door de nieuwe raad. Met dit raadsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan dit 

besluit. 

De erfgoedverordeningen van Hoogezand-Sappemeer en Slochteren zijn op het gebied van 

monumentenzorg gelijkluidend. Qua archeologie gelden op het grondgebied van  de oude gemeente 

Hoogezand-Sappemeer extra regels ten opzichte van Slochteren (en natuurlijk Menterwolde). 

Hiermee is als het ware een vangnetconstructie gecreëerd waarmee ondervangen wordt dat 

wanneer in de geldende bestemmingplannen (nog) niet voldoende bescherming is geregeld, 

archeologisch waardevolle gebieden teloorgaan. Deze regeling hoort volgens de Wet van Malta thuis 

in een bestemmingsplan Buitengebied, dit heeft de gemeente Slochteren destijds al zo geregeld. 

Voor Midden-Groningen wordt dit meegenomen in de actualisatie van betreffende 

bestemmingsplannen. Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied voor het oude grondgebied van 

Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde zal naar verwachting medio 2018 in procedure gaan.  

 

7. Argumenten 

 De bedreiging van het Groninger erfgoed door de gevolgen van de gaswinning en de 

erkenning dat erfgoed een integraal onderdeel is van (de kwaliteit van) de fysieke 

leefomgeving leidt ertoe dat bescherming van erfgoed van groot belang is. Met de 

Erfgoedverordening kan het gemeentebestuur gemeentelijke monumenten aanwijzen en de 

instandhouding ervan regelen. Eigenaren van monumenten staan sterker in hun 

onderhandelingen over herstel en versterking als gevolg van aardbevingen.  

 De bescherming van rijks- en gemeentelijke monumenten en de instandhouding van 

archeologische gebieden is eveneens in de verordening geregeld.  

 Verder hebben de taken van de Erfgoedcommissie hun grondslag in de Erfgoedverordening.   

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Geen.  
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9. Financiële paragraaf 

Niet van toepassing. 

10. Communicatie 

De Erfgoedverordening zal na vaststelling ter inzage worden gelegd en raadpleegbaar zijn op 

www.overheid.nl.  

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Na vaststelling van de Erfgoedverordening kan gestart worden met de inventarisatie van potentiële 

nieuwe gemeentelijke monumenten voor Midden-Groningen, nu zijn immers alleen op het 

grondgebied van Hoogezand-Sappemeer gemeentelijke monumenten te vinden. De HSSM colleges 

hebben hierover in principe al besloten op 16 mei 2017. Over dit traject, inclusief een voorstel over 

het hoe en op welke wijze voortzetten van de bestaande ‘subsidieregeling gemeentelijke 

monumenten Hoogezand-Sappemeer’ zal uw raad te zijner tijd worden geïnformeerd. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 
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Bijlage: 

1 Concept erfgoedverordening 2018 gemeente Midden-Groningen 
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