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Veelgestelde vragen over gemeentelijke monumenten 

 

Uw pand is voorgedragen als nieuw gemeentelijk monument. Wat betekent dit 

voor u? Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er 

niet bij, dan kunt u contact opnemen met erfgoed@midden-groningen.nl of 0598-

373884. 

 

 

Algemeen  

 
Waarom wijst de gemeente nieuwe gemeentelijke 
monumenten aan?    

 
Enerzijds vanwege beleids-harmonisatie, de voormalige gemeente 
Hoogezand-Sappemeer heeft al sinds eind jaren negentig van de 
vorige eeuw gemeentelijke monumenten. Anderzijds wordt ons 
gebouwd erfgoed door de mijnwinning en aardbevingen ernstig 
bedreigd. Monumenten worden beter beschermd in de 
versterkingsopgave en bij schadeherstel.    

Kan ik ook subsidie krijgen als mijn pand een 
gemeentelijk monument is? 

Voor onderhoud of herstel van monumentale onderdelen is er het 
financieringsfonds “het Cultuurfonds” (zie website provincie 
Groningen).  Mogelijk komt er (als in Hoogezand-Sappemeer gold) 
een nieuwe  gemeentelijke subsidieregeling voor onderhoud en 
renovatie van monumenten. Hierover doet het gemeentebestuur 
deze zomer bij de voorjaarsnota een uitspraak.  

Mijn pand is al “karakteristiek pand”.  Wat is het 
verschil tussen een karakteristiek pand en een 
monument? 

Een karakteristiek pand wordt alleen beschermd tegen sloop van het 
hele pand of onderdelen van het pand. Dit gebeurt via regels in het 
bestemmingsplan. Monumenten hebben een hogere bescherming 
vanwege de hogere waarde van het pand. Naast een 
sloopbescherming zijn monumenten ook beschermd tegen 
onzorgvuldige verbouwingen. Daarom is vaker een 
omgevingsvergunning bouw nodig.  

Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de 
buitenkant of ook op de binnenkant? 

De bescherming van gemeentelijke monumenten heeft over het 
algemeen alleen op de buitenkant betrekking. Het gaat met name om 
monumentale elementen van het exterieur. Heel soms is het 
interieur nog zo bijzonder en waardevol dat ook dit is beschermd. 
Wat er precies wordt beschermd staat in de beschrijving, de 
zogenoemde ‘redengevende omschrijving’ aangegeven. 

Geldt de monumentale status alleen voor het huis of 
ook voor het erf en de bijgebouwen? 
 

In de regel geldt de bescherming alleen voor het hoofdgebouw, 
eventueel aangevuld met oorspronkelijke aan- of bijbouwen. Het is 
ook mogelijk dat alleen de voorgevel wordt aangewezen indien het 
monument niet vrijstaand is. Het erf is in principe niet beschermd, 
tenzij dat expliciet in de beschrijving is vermeld. In de redengevende 
omschrijving is een beschrijving opgenomen waarin precies staat 
vermeld welke bouwdelen zijn aangewezen. 

Moet een monument worden teruggebracht in de 
oorspronkelijke staat? 
 

Er bestaat geen verplichting om een pand in de oorspronkelijke staat 
terug te brengen. In veel gevallen is dit ook niet wenselijk. 
Reconstructie of opheffen van verstoringen aan monumenten gebeurt 
op vrijwillige basis. 

Blijft de bestaande bestemming van een 
gemeentelijk monument gehandhaafd? 

Ja. De aanwijzing heeft geen invloed op de bestemming van het 
pand. 

Heeft de gemeente medezeggenschap over de 
verkoop van een gemeentelijk monument? 
 

Nee. Een gemeentelijk monument kan gewoon worden verkocht. De 
gemeente is hierin geen partij. Er is dus geen aparte toestemming 
van de gemeente nodig.  

Als een eigenaar nu akkoord gaat met de aanwijzing, 
geldt de aanwijzing dan na verkoop van het pand ook 
voor een nieuwe eigenaar? 
 

Ja. Na verkoop blijft het pand een gemeentelijk monument. In 
bijzondere omstandigheden kan  er een aanvraag worden gedaan om 
het pand af te voeren van de gemeentelijke monumentenlijst. Dat 
kan alleen als daar zwaarwegende argumenten voor zijn. 

Moet een gemeentelijk monument opengesteld 
worden voor bezoekers? 
 

Nee, dit is geen verplichting. 

Kan mijn gemeentelijk monument ook worden 
aangewezen als rijksmonument? 

Waarschijnlijk niet, het rijk wijst alleen nog bij uitzondering 
rijksmonumenten aan. 

Is er een volledige lijst te raadplegen van panden die 
zijn of worden aangewezen als gemeentelijk 
monument? 
 

Alle panden die al eerder zijn aangewezen als gemeentelijk 
monument zijn opgenomen in het gemeentelijk monumentenregister. 
Dit register is te raadplegen via de gemeentelijke website:  
www.midden-groningen.nl/erfgoed doorklikken naar “knop 
gemeentelijke monumenten”. De gemeente heeft al 82 
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gemeentelijke monumenten.  De nieuw aan te wijzen monumenten 
worden hier na het besluit van het College aan toegevoegd. 

Krijgen gemeentelijke monumenten een 
monumenten-schildje? 
 

De gemeente onderzoekt op dit moment of het mogelijk is alle 
gemeentelijke monumenten van een gemeentelijk 
monumentenschildje te voorzien. Eigenaren van een monument 
mogen trots zijn op hun pand, en een ieder kan zo zien dat het om 
een bijzonder en waardevol gebouw gaat.  

Hoe oud moet een gemeentelijk monument zijn?  
 

Voor rijksmonumenten geldt een leeftijdsgrens 
van minimaal 50 jaar. Voor gemeentelijke monumenten is geen 
minimale leeftijd vastgelegd. 

Heeft de aanwijzing gevolgen voor de waarde 
van mijn pand of de onroerendezaakbelasting? 
 

Nee. Uit economisch onderzoek is gebleken dat de status van een 
gemeentelijk monument niet waardeverhogend, maar ook niet 
waardedrukkend werkt. Rijksmonumenten kunnen wel in waarde 
stijgen. Enerzijds door de status op zich, anderzijds door gunstige 
fiscale regelingen. 

  

Gaswinning en aardbevingenproblematiek   

 
Wordt mijn pand nu anders behandeld bij de 
aardbevingenproblematiek? 

 
Monumenten zijn wettelijk beschermd tegen sloop en onzorgvuldige 
verbouwingen. Met het CVW en het NCG zijn afspraken gemaakt om 
monumenten op een goede, zorgvuldige manier te versterken en te 
herstellen wanneer dit nodig is. Monumenten worden daarom altijd 
bezocht door speciale erfgoeddeskundigen.  

Waar kan ik informatie vinden en vragen stellen over 
onder andere de afhandeling van aardbevingsschade 
en de wijze van versterking?  

U kunt veel informatie vinden op de gemeentelijke website:  
www.midden-groningen.nl/erfgoed.  
Ook is er een speciaal loket voor erfgoed eigenaren met vragen, het 
Erfgoedloket Groningen, zie www.erfgoedloketgroningen.nl  
telefoonnummer 050-3132709.  
Daarnaast kunt u lid worden van de Vereniging voor Groninger 
Monument Eigenaren, zie www.groningermonument.nl.   

Wie kan me helpen bij mijn aardbevingen herstel- of 
schade traject? 

Er is een speciaal informatie en steunpunt voor erfgoed eigenaren 
met vragen, het Erfgoedloket Groningen, zie 
www.erfgoedloketgroningen.nl  telefoonnummer 050-3132709.  
Daarnaast kunt u lid worden van de Vereniging voor Groninger 
Monument Eigenaren, zie www.groningermonument.nl.   

  

Aanwijsprocedure  

 
Hoe ziet de procedure tot aanwijzing van 
gemeentelijke monumenten eruit? 
 

 
De procedure start met informatie aan de eigenaar/bewoner met een 
brief en eventueel een huisbezoek. Daarna ontvangt de eigenaren 
een ontwerp-aanwijsbesluit waarin het voornemen tot aanwijzing is 
aangekondigd. Bij het ontwerp-aanwijsbesluit is een zogenaamde 
‘redengevende omschrijving’ bijgevoegd. Hierin staat een 
beschrijving van het object en de motivatie waarom het pand naar 
oordeel van de gemeente voor aanwijzing in aanmerking komt. 
Vervolgens hebben de eigenaren en eventuele andere 
belanghebbenden de mogelijkheid om zienswijzen (mening en/of 
bezwaren) kenbaar maken. Vervolgens vergelijkt de gemeente de 
ingebrachte zienswijzen en belangen met het algemeen 
maatschappelijk belang. Hierna neemt het college van B en W een 
definitief besluit. Belanghebbenden kunnen vervolgens nog in beroep 
gaan bij de rechtbank. 

Op basis van welke regeling vindt de aanwijzing 
van gemeentelijke monumenten plaats? 

De aanwijzing vindt plaats op basis van paragraaf 3 van de 
Erfgoedverordening Midden-Groningen 2018.  

Welke criteria zijn bij de selectie tot aanwijzing 
gehanteerd? 
 

De selectiecriteria zijn: 
− Cultuurhistorische waarde 
- Architectuur historische waarde 
− Stedenbouwkundige en ensemblewaarde 
− Authenticiteit 
− Zeldzaamheid 

Ben ik verplicht om aan de aanwijzing mee te 
werken of mag ik ook weigeren? 
Kan ik een zienswijze/bezwaar indienen tegen 
de voorgenomen aanwijzing tot gemeentelijk 
monument?  
 

Voor de aanwijzing geldt een procedure. Eigenaren of andere 
belanghebbenden kunnen tijdens de aanwijsprocedure hun zienswijze 
(dat wil zeggen hun mening en bezwaren) kenbaar maken. Voordat 
tot daadwerkelijke aanwijzing wordt overgegaan, worden de 
ingediende zienswijzendoor de gemeente gewogen. Is het belang 
van de eigenaar groter dan het algemeen belang dat met de 
aanwijzing is gemoeid, dat ziet de gemeente alsnog af van de 
aanwijzing. 

Kan de gemeente ondanks serieuze bezwaren een Ja. De gemeente zal de zienswijzen van de eigenaren goed in 
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pand toch aanwijzen tot gemeentelijk monument? 
 

overweging nemen. Als op basis van zakelijke argumenten blijkt dat 
de eigenaar door de aanwijzing onevenredig wordt benadeeld, wordt 
van aanwijzing afgezien. In alle andere gevallen vindt aanwijzing 
plaats. De eigenaar kan tegen de aanwijzing in beroep gaan 
bij de rechtbank. 

Als ik geen zienswijze heb ingediend, kan ik dan 
wel nog in beroep gaan tegen de aanwijzing? 
 

Als u bezwaren heeft tegen de aanwijzing kunt u, nadat u het 
ontwerp-aanwijsbesluit van de gemeente heeft ontvangen, dit in uw 
zienswijze aangeven. Als u geen zienswijze heeft ingediend loopt u 
het risico dat de rechtbank uw beroepschrift niet in behandeling 
neemt.  

Wat levert de aanwijzing tot gemeentelijk monument 
mij als eigenaar op? 
 

Als eigenaar staat u niet meer alleen voor het onderhoud van uw 
pand. De gemeente staat u met raad en daad bij met de 
instandhouding van uw pand en het Erfgoedloket helpt u met 
gevolgen van gaswinning. Voor onderhoud of herstel van 
monumentale onderdelen zijn er financieringsfondsen als 
bijvoorbeeld het Cultuurfonds (zie website provincie Groningen) en 
mogelijk een gemeentelijke onderhoudssubsidie. Hierover doet het 
gemeentebestuur deze zomer een uitspraak. Ook volgen 
monumenten in de bevingenproblematiek een speciaal monumenten 
traject. Zie boven.  

Wat moet ik doen als ik een aanvulling op de 
redengevende omschrijving heb? 
 

Als u opmerkingen of aanvullingen heeft op de redengevende 
omschrijving omdat hierin zaken ontbreken of niet geheel juist zijn, 
kunt u contact opnemen met de gemeente via mail of telefoon, zie 
aanhef folder. We kunnen dan in overleg met u de redengevende 
omschrijving aanvullen of wijzigen. Als u principiële bezwaren heeft 
tegen de redengevende omschrijving, zoals bijvoorbeeld de 
waardestelling en motivatie waarom het object voor aanwijzing in 
aanmerking komt, dan moet u deze middels een formele zienswijze 
kenbaar maken. 

  

Vergunning voor wijzigen monument  

 
Kan een pand dat op de gemeentelijke 
monumentenlijst is geplaatst afgebroken worden? 
 

Nee. Voor het slopen van een gemeentelijk monument is een 
omgevingsvergunning nodig. In het kader van de vergunning vindt 
eveneens een belangenafweging plaats. Als het monument in 
dermate slechte staat is dat herstel niet mogelijk is en/of de 
eigenaar te zeer wordt benadeeld, dan 
kan bij hoge uitzondering een vergunning voor 
sloop worden verkregen. De gemeente zal in eerste instantie samen 
met de eigenaar proberen te zoeken naar mogelijkheden om 
leegstaande monumenten een rendabele bestemming te geven. 

Welke specifieke eisen worden gesteld aan een 
gemeentelijk monument, bijvoorbeeld bij 
verbouwingen? 
 

Ook wanneer een pand niet is aangewezen tot gemeentelijk 
monument geldt er al een groot aantal regels. Er moet bijvoorbeeld 
worden voldaan aan welstandscriteria, het bestemmingsplan en het 
bouwbesluit. Als een pand is aangewezen als gemeentelijk 
monument, wordt de aanvraag ook getoetst aan cultuurhistorische 
aspecten. Een monument kan in de praktijk veranderen, zo lang 
de specifieke monumentale waarde van het bouwwerk maar wordt 
gerespecteerd. De monumentale waarden verschillen van pand tot 
pand en worden beschreven in de redengevende omschrijving, die 
deel uit maakt van de aanwijzing. 

Wie beoordeelt mijn verbouwingsplan van mijn 
monument?  

Wanneer een omgevingsvergunning bouw wordt aangevraagd wordt 
deze automatisch voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke 
Erfgoedcommissie. De commissie brengt haar advies uit aan de 
vergunningverlener. De vergaderingen van de erfgoedcommissie zijn 
openbaar, u kunt als eigenaar aanschuiven om uw plannen toe te 
lichten. 

Heb ik nu extra kosten als ik een 
omgevingsvergunning nodig heb?   

Op dit moment zijn er geen extra kosten voor monumenten 
vergunningen.  

Zijn er voor gemeentelijke monumenten aparte 
voorschriften voor reclame-uitingen tegen de 
gevel? 
 

Voor het aanbrengen van reclame-uitingen gelden in principe 
dezelfde regels als voor een pand dat niet is aangewezen als 
gemeentelijk monument. Monumentale aspecten worden bij de 
aanvraag echter meegewogen. 

  

  

 




