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Bas Hollander

Van: Elke Jansema

Verzonden: woensdag 27 september 2017 9:37

Aan: Chrétien van den Akker

Onderwerp: gemsec mail Erfgoed voor de raad 

Beste Chrétien, 

Hierbij de tekst voor de raadsleden. 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Hierbij informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot Erfgoed in Slochteren. 

 

erfgoedlijst 

Op 19 september 2017 heeft het College de definitieve erfgoedlijst “karakteristieke panden en objecten” 

vastgesteld. De conceptlijst heeft ter inzage gelegen van 31 mei t/m 12 juli 2017, de inspraakperiode.  

Alle inspraakreacties zijn betrokken bij de totstandkoming van de definitieve lijst. De insprekers hebben de nota van 

inspraakreacties ontvangen zodat men kan zien wat met hun reactie is gedaan. 

In dit traject is ook de “boerderijenlijst” geactualiseerd, hierbij zijn een aantal boerderijen opnieuw beoordeeld en is 

ook een (klein) aantal panden afgevoerd van de lijst vanwege sloop of verbouw.  

Met dit besluit zijn in Slochteren 344 objecten als “karakteristiek object” opgenomen op de gemeentelijke 

erfgoedlijst. Met de al bestaande lijst van 185 boerderijen (“karakteristieke agrarische bebouwing” uit 2011) en de 

73 rijksmonumenten heeft de gemeente in totaal 602 erfgoedpanden.  

 

De nieuwe karakteristieke panden zullen een bescherming tegen ondoordachte sloop krijgen in een nog op te 

stellen bestemmingsplan Erfgoed. Dit bestemmingsplan wordt medio 2018 gemaakt voor Midden-Groningen. In 

deze bestemmingsplan procedure zijn zienswijzen en beroep mogelijk.  

De erfgoedlijst Slochteren en de nota van inspraakreacties zijn in te zien op www.slochteren.nl > overslochteren > 

ruimtelijkeordening > erfgoed 

De url is: https://www.slochteren.nl/over-slochteren/publicatie/erfgoed. In het Bokkeblad van 27 september 2017 

wordt dit besluit kenbaar gemaakt.  

 

 

Erfgoedprogramma 

Op 20 juli 2017 hebben de 12 Groninger gemeenten, de NCG, rijk en provincie een gezamenlijke visie op erfgoed 

vastgesteld. Ambtelijk is hieraan namens HSSM in een werkgroep meegewerkt. Deze visie is vastgelegd in het 

Erfgoedprogramma 2017-2021. U kunt dit beleidsstuk inzien op www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/erfgoed. 

 

 

Gebiedsvisie Overschild 

Inmiddels is in Overschild de versterkingsopgave in volle gang. Het dorp heeft zorgen over behoud van het karakter 

van Overschild in dit proces, Overschild moet Overschild blijven. Omdat deze zorgen terecht zijn is ambtelijk 

onderzocht of ons beleid voldoende toegerust is om behoud van de bestaande ruimtelijke kenmerken, identiteit en 

kwaliteit te waarborgen. Het opstellen van de erfgoedlijst is in dit licht een goede eerste stap. Het geldende 

bestemmingsplan en de welstandsnota bieden echter (te) veel ruimte, indien grootschalige sloop/herbouw aan de 

orde zou gaan komen. Om grip te houden op de ruimtelijke kwaliteit en hierop te kunnen sturen is een compacte 

gebiedsvisie met heldere afspraken en regels nodig. Samen met de recent opgerichte werkgroep 

‘Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild ‘(DVO) en adviesbureau Libau zal een gedragen praktische visie 

worden opgesteld.  
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Met vriendelijke groet,  

 

 
Elke Jansema  

 
Beleidsmedewerker Gebouwd Erfgoed  

 

Gemeente Hoogezand-Sappemeer  

(Gemeente Midden-Groningen) 

 

 
T: 0598 37 38 84 

 
Twitter  @gemeenteHS  

 
Facebook  www.facebook.com/gemeenteHS

 
Website  www.hoogezand-sappemeer.nl  

 

 

 


