
Vragen van de raadscommissie in de vergadering van 5 april 2018  
over de Erfgoedverordening 2018 Midden-Groningen 
 
Algemeen 

Veel van de gestelde vragen zijn van algemene aard. Ik wil hiervoor graag  verwijzen naar onze 

website www.midden-groningen.nl/erfgoed. Er is bijvoorbeeld een speciale sub pagina over de 

Erfgoedcommissie, welke leden erin zitten, het vergaderschema en ook de agenda komt hier elke 

maand te staan. Verder is een kaart te vinden met hierop alle karakteristieke panden en alle 

monumenten. Ook vindt men info over de bevingenproblematiek bij erfgoed en informatie over 

mogelijke fondsen en subsidies. 

 

Nu het College op 13 maart 2018 heeft besloten om gemeentelijke monumenten te willen 

aanwijzen hebben we voor de eigenaren van potentiele nieuwe monumenten een informatiefolder 

gemaakt met meest gestelde vragen en antwoorden. Ter informatie vindt u deze in de bijlage bij 

deze mail. 

 

Specifiek: Vragen Gemeentebelangen 
 

 Paragraaf 2 artikel 3 : Wat wordt bedoeld met “aan de zorg van de gemeente 

toevertrouwd”.  

Antwoord: Paragraaf 2 gaat over de mogelijkheid tot aanwijzen van beschermde cultuurgoederen 

en verzamelingen. Hierbij moet gedacht worden aan roerende zaken als kunstwerken, beelden en 

schilderijen. Naast in eigendom van de gemeente kunnen ook voorwerpen die niet in eigendom zijn 

van de gemeente maar in bruikleen o.i.d., met toestemming van de eigenaar, beschermd worden. 

Hierbij valt te denken aan kunstwerken in het openbaar gebied.  

 

 Artikel 3.5.b : Heeft de gemeente al erfgoed dat onder de provinciale erfgoedverordening 

valt?  

Antwoord: Nee, we hebben in de gemeente nog geen provinciaal aangewezen cultuurgoederen en 

ook geen provinciale gebouwde monumenten. We werken wel samen met de provincie om te komen 

tot een optimale bescherming van ons Groninger erfgoed. We hebben bijvoorbeeld samen het 

Erfgoedprogramma opgesteld. Overigens overweegt de provincie wel om zelf provinciale 

monumenten aan te wijzen wanneer gemeenten dit niet zelf doen. De provincie juicht onze insteek 

om gemeentelijke monumenten aan te wijzen dan ook toe. 

 

 Artikel 14 Omgevingsvergunning gemeentelijk monument; hoe verhoudt dit artikel zich tot 

de nieuwe Omgevingswet? 

Antwoord: In de Erfgoedverordening wordt al voorgesorteerd op de intrede van de Omgevingswet. 

Hierover is in de toelichting bij de verordening in het algemene deel al een en ander aangegeven. 

Wanneer de Omgevingswet in werking treedt zal dit in afstemming zijn met alle geldende 

verordeningen en wetten op dit vlak en zullen deze indien nodig worden aangepast. Dit geldt ook 

voor deze Erfgoedverordening.   

 

 150 % norm, is het wenselijk over deze problematiek een paragraaf op te nemen in de 

verordening?  

Antwoord: De Erfgoedverordening is een standaard in Nederland gebruikte verordening gebaseerd 

op een VNG model, waarin alleen de procedure over het aanwijzen en beschermen van 

http://www.midden-groningen.nl/erfgoed


monumenten wordt vastgelegd. In verband met transparantie en standaardisering van wetgeving 

ligt een voorgestelde aanvulling daarom niet voor de hand. Wel hebben de tien bevingsgemeenten, 

rijk, provincie en het NCG samen een Erfgoedprogramma opgesteld waarin bedoelde problematiek 

is beschreven en waarin afspraken over erfgoed zijn vastgelegd. Alle partijen hebben zich 

geconformeerd aan dit beleidsdocument. Deze beleidsstukken worden ook regelmatig geëvalueerd 

en bijgesteld wanneer dit nodig is. Het Erfgoedprogramma is onlangs aangevuld met een 

Afwegingskader. Beide beleidsdocumenten vindt u op: 

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/themas/e/erfgoed.  

 

 Vergaderingen Erfgoedcommissie: tijdstip? Kan dit niet beter ‘s avonds?  

Antwoord: De Erfgoedcommissie is op 1 januari 2018 in de plaats gekomen van de voormalige 

Monumentencommissie Hoogezand-Sappemeer. Er is voor de term ‘Erfgoedcommissie’ gekozen 

omdat de commissie naast monumenten breder, ook over ander erfgoed, adviseert. Er is slechts 1 

commissie die adviseert over erfgoed en monumenten werkzaam in onze gemeente, de gemeente 

maakt geen gebruik van de provinciale monumentencommissie Libau.  

Het tijdstip van vergaderen heeft nog nooit tot problemen geleid. Er schuiven naast bewoners ook 

vaak professionals als architecten en vergunningverleners aan, deze hebben een voorkeur voor de 

middag boven de avond. Omdat de vergaderingen tot 19 uur kunnen duren kan men desgewenst op 

verzoek na 18 uur aanschuiven.   

 

 Samenstelling Erfgoedcommissie met burgerleden? 

Antwoord: Wat betreft de samenstelling; de commissie bestaat al uit vier burgerleden en één 

professional van Libau. Eind 2017 is er een sollicitatieprocedure geweest waarbij we uit vele 

enthousiaste aanmeldingen vier leden hebben gekozen, woonachtig in de nieuwe gemeente Midden-

Groningen. Het zijn mensen die vanuit hun professie affiniteit en kennis hebben van cultuur 

historie en architectuurgeschiedenis. Alle leden zijn benoemd voor vier jaar.  

Meer informatie over de Erfgoedcommissie vindt u op de gemeentelijke website www.midden-

groningen.nl/erfgoed, op de sub-pagina ‘Erfgoedcommissie’. U kunt hier ook bijvoorbeeld de 

namen van de leden en de maandelijkse agenda bekijken.     
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