Aan de raadsleden van Hoogezand-Sappemeer

Uw raad is over de start van het inventarisatieproject erfgoed eind 2016 al geïnformeerd met een
raads-mail. Met deze mail willen wij u verder informeren over erfgoed.
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. Het erfgoedprogramma is in te zien op
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl\erfgoed.
Om erfgoed te kunnen beschermen is een eerste stap het in kaart brengen ervan. Op 8 november
2016 hebben de HSSM colleges besloten tot inventariseren van alle erfgoed in de gemeente. Onder
erfgoed verstaan we karakteristieke panden en objecten, gemeentelijke monumenten en
rijksmonumenten. Deze inventarisatie maakt deel uit van het project Erfgoedinventarisatie voor
Midden-Groningen.
Erfgoedlijst Hoogezand-Sappemeer
Na Slochteren is de inventarisatie voor Hoogezand-Sappemeer nu ook afgerond. Op een prettig
verlopen werkgroep-avond hebben we gezamenlijk met betrokken burgers en leden van plaatselijke
historische verenigingen panden en objecten voor opname op de erfgoedlijst besproken.
In totaal zijn 396 objecten geselecteerd om een status te krijgen als “karakteristiek object” op de
erfgoedlijst. De monumentencommissie heeft op 24 juli 2017 positief geadviseerd over de lijst.
De gemeente kent al 39 rijksmonumenten en 80 gemeentelijke monumenten. Daarnaast zijn in 2010
al 23 “karakteristieke objecten” (meest boerderijen) aangeduid in het vigerende bestemmingsplan
Buitengebied.
Informatie aan bewoners en inspraak
We vinden het belangrijk zorgvuldig te communiceren over het opstellen van de erfgoed lijst en wat
het betekent voor eigenaar/bewoners van panden op deze lijst. Alle eigenaren van een erfgoedpand
krijgen daarom een brief thuis. Bij de brief wordt een folder gevoegd waarop alle mogelijke vragen
worden beantwoord. Ook wordt een laagdrempelige inloopmiddag en avond georganiseerd waarop
een ieder persoonlijk vragen kan stellen.
De concept erfgoedlijst “karakteristieke objecten Hoogezand-Sappemeer” zal op de gemeentelijke
website worden geplaatst en in de Regiokrant van 20 september 2017 zal hierover een gemeentelijke
mededeling worden opgenomen, zodat een iedereen kennis kan nemen en kan reageren. Iedereen
die heeft gereageerd krijgt bericht wat er met zijn of haar reactie is gedaan.
Vervolg procedure
Het college kan na de inspraakprocedure een definitief besluit nemen tot vaststelling van de lijst. Na
vaststelling van de definitieve erfgoedlijst zullen de panden en objecten in een nog op te stellen
“facetbestemmingsplan erfgoed” een aanduiding krijgen als karakteristiek object. In deze procedure
zijn zienswijzen en bezwaar en beroep mogelijk.
De erfgoedlijst met de bijlage is in te zien op www.hoogezand-sappemeer.nl/wonen-werken-enleven/publicatie/erfgoed.
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