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Zienswijze en gemeentelijke reactie 1.  

1. Samenvatting zienswijze Gemeentelijke reactie Wijziging n.a.v. 

zienswijze 

1.a Het pand is na eerder in 2011, 

zeer onlangs bij een actualisatie 

in 2017 opnieuw aangemerkt als 

karakteristiek.  

De gemeente is in 2016 een inventarisatie gestart van alle erfgoedpanden in 

de nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen. De aanleiding was hierbij 

harmonisatie van het erfgoedbeleid. De drie voormalige gemeenten 

Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde kenden verschillende 

categorieën van gebouwd erfgoed. Zo had de gemeente Slochteren 

bijvoorbeeld enkel alle boerderijen geïnventariseerd en geen gewone 

woningen. De gemeente Hoogezand-Sappemeer had daarentegen de 

boerderijen niet in beeld maar wel een groot aantal gemeentelijke 

monumenten. Het resultaat heeft geleid tot een groslijst van circa 1200 

karakteristieke panden in de nieuwe gemeente. Het pand van de eigenaar is 

één van deze panden die inderdaad al op de boerderijenlijst was opgenomen 

en zodoende al een status als karakteristiek had.    

 

1.b Uit het opnieuw duiden van het 

pand als karakteristiek blijkt dat 

de stedenbouwkundige ensemble 

de doorslag heeft gegeven terwijl 

er voor grote delen geen sprake is 

van authenticiteit. De historische 

waarde die een 

monumentenstatus zou 

rechtvaardigen is niet 

toegenomen in een jaar. 

Doel van de inventarisatie van de karakteristieke panden was een groslijst 

maken van alle gebouwd erfgoed. Uit deze lijst is, toen deze klaar was, een 

selectieronde geweest om de meest waardevolle karakteristieke panden een 

upgrade te geven in status. De gemeente heeft op 18 juni 2018 een selectie 

vastgesteld van de 120 meest waardevolle karakteristieke panden. De 

karakteristieke waarde is inderdaad niet toegenomen maar was al aanwezig. 

De gemeente wilde eerst de selectieronde van alle karakteristieke panden 

afronden, en hieruit vervolgens de meest waardevolle panden selecteren tot 

gemeentelijke monumenten. Zodra alle nieuwe monumenten onherroepelijk 

zijn vastgesteld, zal de status ‘karakteristiek’ in een nieuw 

facetbestemmingsplan worden gewijzigd in ‘gemeentelijk monument’ op 

ruimtelijke plannen.  

 

1.c Het beoogde doel om In het bestemmingsplan worden panden via de regels van ruimtelijke ordening  



karakteristieke panden te 

behouden kan ook op andere 

wijze worden geborgd. Dit kan 

ook via de vaststelling van het 

facet bestemmingsplan 

karakteristieke objecten op 22 

december 2018. 

beschermd. Het bestemmingsplan geeft regels voor bouwen; bijvoorbeeld over 

bouwhoogte, volume en het bouwvlak. Ook is aangegeven dat een pand of een 

gedeelte van het pand niet gesloopt mag worden zonder vergunning.  

Monumenten worden beschermd vanuit de Erfgoedwet. Monumenten hebben 

een hogere bescherming, voor veranderingen aan het pand is vaak een 

bouwvergunning nodig.  Voor monumenten zijn er ook andere afspraken voor 

versterken en schadeherstel. Monumenten worden bezocht door een 

erfgoeddeskundige en de werkwijze hoe een monument te versterken of 

schade te herstellen zijn soms anders. Naast veiligheid wordt ook gekeken 

naar de erfgoedwaarde van het pand, deze mag niet aangetast worden. Een 

monumentenstatus geeft dus meer bescherming dan een status als 

karakteristiek.  

1.d Noch in de verordening, noch in 

het voorlopig aanwijsbesluit zijn 

criteria opgenomen op grond 

waarvan het pand een status 

moet krijgen. 

De verordening regelt inderdaad niet criteria voor aanwijzing, maar de 

procedure hoe te komen tot aanwijzing. De motivatie voor de aanwijzing is 

gegeven in het voorlopig aanwijsbesluit waarvan de concept-redengevende 

omschrijving onderdeel uit maakt. Het pand is gewaardeerd op de criteria 

cultuurhistorie, architectuurhistorische waarde, stedenbouwkundige-

landschappelijke ensemblewaarde, authenticiteit en zeldzaamheid. In de 

concept-redengevende omschrijving behorende bij het voorlopige 

aanwijsbesluit zijn deze criteria beschreven en vastgelegd. De 

Erfgoedcommissie van de gemeente Midden-Groningen heeft op 19 november 

2018 over de aanwijzing als monument en de redengevende omschrijving een 

positief advies uitgebracht.   

 

1.e Door gebreken en 

onvolkomenheden in de 

Erfgoedverordening kan een 

monumentenaanwijzing niet in 

stand blijven. 

De Erfgoedverordening 2018 Midden-Groningen is op 19 april 2018 vastgesteld 

door de gemeenteraad. De verordening is gebaseerd op het VNG (Vereniging 

Nederlandse Gemeenten)  model, dit model wordt door de meeste 

Nederlandse gemeenten gebruikt. De verordening is zeer recent, actueel en 

rechtskrachtig; ons zijn geen onvolkomenheden of gebreken bekend in de 

verordening.  

 

1.f Volgens de Erfgoedverordening 

kunnen groepen van gebouwen 

die in samenhang bescherming 

Het feit dat het lint van de Woldstreek bijzonder waardevol is slechts één van 

de argumenten om de betreffende boerderij als monument aan te wijzen. 

Naast stedenbouwkundige en ensemblewaarde scoort het pand hoog op de 

 



verdienen in een beschermd 

dorpsgezicht worden vastgelegd. 

Het feit dat het hier een 

waardevol lint betreft met 

voormalige streekeigen 

boerderijen kan niet als argument 

dienen om individuele panden als 

monument aan te wijzen.  

criteria architectuurhistorische waarde, zeldzaamheid en authenticiteit. Dit 

betekent dat het pand an sich bijzonder waardevol is en een status als 

gemeentelijk monument verdient. 

1.g De bouwtechnische staat en de 

resterende 

levensduurverwachting van het 

pand is niet onderzocht of in de 

beoordeling betrokken. 

Alle panden die geselecteerd zijn om gemeentelijk monument te worden zijn 

beoordeeld op gaafheid. Hierin is ook gekeken naar de bouwkundige staat. 

Panden in zeer slechte bouwkundige staat hebben daardoor vaak al 

waardevolle detailleringen verloren en zijn niet opgenomen op de voorlopige 

lijst. 

 

1.h Aanleiding voor de aanwijzing is 

de gevolgen van de aardbevingen 

en beoogt de positie van 

eigenaren bij onderhandelingen 

te versterken. Dit is een 

oneigenlijk argument en brengt 

eigenaren in een zeer nadelige en 

uiterst bezwarende positie. Dit is 

niet voorzien in de verordening 

en bij de plaatsing op de 

voorlopige lijst. Er is daarom 

geen spraken van goede 

belangenafweging. 

De verordening regelt de procedure tot aanwijzing, op de lijst staan de 

geselecteerde potentiele monumenten. Voor herstel en versterking van 

monumenten worden beleidsmatig afspraken gemaakt met meerdere 

betrokken partijen. Dit zijn naast de bevingsgemeenten de NCG, CVW, de 

provincie en het rijk. De afspraken gelden voor de hele provincie Groningen. 

De afspraken worden vastgelegd in verschillende beleidsstukken als het 

Erfgoedprogramma, het Afwegingskader monumenten en het Meerjaren 

Programma Groningen. De belangen voor behoud van erfgoed en met name 

monumenten is hierin beschreven en onderkend. Ook wordt in deze stukken 

aandacht besteed aan ondersteuning voor monumenteneigenaren. Zo is er is 

o.a. een steunpunt opgericht, het Erfgoedloket, en er zijn 

financieringsmogelijkheden voor bijvoorbeeld onderhoud en herbestemming.   

 

1.i De eigenaar is overvallen door de 

negatieve gevolgen van de 

aardbevingen. De eigenaar 

verwacht hierbij steun van de 

gemeente en niet dat de 

gemeente alles nog erger maakt 

De gemeente ondersteunt de nieuwe monumenten eigenaren met raad en 

daad. We kijken op verzoek mee om te zien of de voorgestelde schadeherstel-

maatregelen goed zijn voor het monument. We verlenen onderhouds- en 

restauratie subsidies. Met de partijen als CVW en de TCMG hebben we 

afspraken gemaakt dat monumenten met grote zorg en aandacht hersteld 

moeten worden, op 100 % kosten van de schadeveroorzaker. Het Erfgoedloket 

 



door de aanwijzing tot 

gemeentelijk monument.   

is ingesteld voor vragen en hulp. Wij verlenen hiermee steun aan de 

monumenten eigenaren. 

1.j De authenticiteit: Er wordt 

gesproken van een hoge mate van 

gaafheid, dit is onjuist en 

onvolledig. Er zijn in de loop der 

jaren diverse wijzigingen, 

verbeteringen en veranderingen 

aan de boerderij uitgevoerd.  

 

Ook de tuin is veranderd.   

De meeste monumenten kennen een geschiedenis waarbij door de jaren heen 

wijzigingen zijn uitgevoerd. Panden meer dan 100 jaar oud zijn zelden in 

originele staat. Als wijzigingen op een goede manier zijn gebeurd, doet dit 

geen afbreuk aan de cultuurhistorische waarde.  Ook toekomstige gewenste 

wijzigingen blijven uiteraard mogelijk. Bij nieuwe grotere wijzigingen kijkt de 

Erfgoedcommissie mee tijdens de vergunningprocedure. De insteek is niet dat 

er niks mag, er wordt juist gekeken hoe de gewenste wijziging het beste kan 

worden gedaan zodat het monument zijn waarde houdt.  

De tuin is niet in de bescherming genoemd.  

 

1.k In de concept redengevende 

omschrijving wordt ook de 

stookhut en bijschuur in de 

bescherming genoemd. De 

boerderij mag er dan gaaf qua 

onderhoud en originele staat bij 

staan, dit geldt niet voor de 

bijschuur en de stookhut. De 

bijschuur is niet best en de 

stookhut iets beter.  

Doel van de aanwijzing tot gemeentelijk monument is behoud van waardevolle 

panden en zo de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van de gemeente. De 

geselecteerde panden leveren een hoge bijdrage aan deze kwaliteit en een 

ieder geniet van dit fraai erfgoed. 

Bij de selectie is gelet op een bepaalde mate van gaafheid van de panden, de 

geselecteerde panden zijn in redelijke tot goede bouwkundige staat. Reden 

hiervoor is, naast dat gave panden een betere uitstraling en kwaliteit hebben, 

ook het gegeven dat eigenaren niet bezwaard moeten worden door de 

wettelijke onderhoudsplicht uit de Erfgoedverordening.    

Om eigenaren tegemoet te komen wordt daarom eventuele bescherming van 

het interieur, minder in het zicht liggende bijgebouwen en achterzijden van 

monumenten besproken met eigenaren. Als een eigenaar aangeeft niet voor 

bescherming van deze onderdelen te voelen ivm onderhoudskosten of 

verander-wensen dan kunnen deze onderdelen vaak buiten de bescherming 

worden gelaten of opgenomen worden als een onderdeel met lagere 

bescherming.   

Met andere woorden: opname bijgebouwen en interieur is (onder 

voorwaarden) vrijwillig. De bijschuur is gelegen deels achter de boerderij aan 

de westzijde. Gezien de minder zichtbare ligging, de minder gave staat en de 

zienswijze van eigenaar kan de bijschuur daarom uit de bescherming worden 

gehaald. 

 De bijschuur uit de 

bescherming halen en  

deze geen 

monumentenstatus 

geven. 



De stookhut bij de boerderij heeft een hoge toegevoegde waarde en deze is 

redelijk gaaf. Deze valt daarom in de bescherming.    

1.l Rekening houdend met de 

onjuistheden en onvolledigheden 

in de criteria zal de waardering 

van het pand de motivering tot 

aanwijzing niet dragen.  

De selectie-en waarderingscriteria voor het selecteren van monumenten zijn 

door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed bepaald en worden landelijk uniform 

toegepast. De waardebepaling volgend uit toepassing van deze criteria is 

zodanig dat de boerderij in aanmerking komt voor een monumentenstatus. De 

gemeente heeft hierover advies gevraagd aan de Erfgoedcommissie. Deze 

heeft een positief advies uitgebracht over aanwijzing.  

 

1.m Eigenaar is het eens met het doel 

om Groninger erfgoed te 

behouden. De eigenaar heeft al 

veel geïnvesteerd aan onderhoud 

aan de boerderij waardoor het er 

netjes bij staat. Aanwijzing voelt 

als een straf. 

De meeste eigenaren zijn trots op hun pand en zorgen er goed voor. Overigens 

zijn veel eigenaren om deze reden ook trots op de monumentenstatus voor 

hun pand. 

De gemeente wil voor ook voor de toekomst zeker stellen dat geselecteerde 

panden behouden blijft, ook als er misschien een eigenaar komt die wat 

minder geïnteresseerd is in het onderhoud en behoud. Bovendien biedt de 

gemeente een monumentensubsidie. 

 

1.n Eigenaar verwacht van gemeente 

dat het instrumentarium van de 

gemeente wordt ingezet om zijn 

positie bij de onderhandelingen 

over versterking en schadeherstel 

te versterken. 

Dit doet de gemeente ook. Zie antwoord 1.h en 1.i.   

1.o Met de aanwijzing tot monument 

krijgt de eigenaar/bewoner te 

maken met lange procedures, 

afhankelijkheid van financiële 

prioriteiten en onzekerheid 

terwijl de eigenaar wel op eigen 

kosten het pand in goede staat 

van onderhoud moet houden. 

Voor monumenten gelden er niet veel meer regels dan voor niet monumenten. 

Onderhoud van panden is ongeacht een erfgoedstatus de taak van een 

eigenaar. Er is voor monumenten een instandhoudingsplicht, en bij 

verbouwingen is er soms eerder een vergunning nodig. Onderhoud en bepaalde 

wijzigingen aan achtergevels  blijven vergunningsvrij. Aanbevolen wordt bij 

een gewenste verandering vroegtijdig navraag te doen bij de afdeling 

Vergunningen van de gemeente om te overleggen of een vergunning nodig is 

en eventueel een schetsplan te overleggen. Er zijn geen extra leges voor 

monumenten vergunningen. Men kan het dus ook zien als een extra gratis 

bouwkundig advies. 

 



1.p De eigenaar heeft een eerder 

versterkingsvoorstel van het CVW 

afgewezen omdat hij 

bevingsbestendige nieuwbouw de 

enige goede optie vindt. Als hij 

hierover een akkoord zou 

bereiken met CVW dan houdt de 

gemeente hem tegen door de 

monumentenstatus. 

Monumenten mogen niet gesloopt worden. Ook karakteristieke panden hebben 

een sloopbescherming vanwege hun historische waarde. Voor karakteristieke 

panden hebben we daarom in het Erfgoedprogramma afgesproken dat 

sloop/nieuwbouw pas aan de orde kan zijn als de versterkingskosten meer dan 

150 % van de herbouwwaarde bedragen. Monumenten worden ongeacht de 

kosten altijd versterkt op kosten van de NAM. Een akkoord over 

sloop/nieuwbouw is dan ook niet snel aan de orde in Hellum.   

 

1.q De eigenaar had ook al een 

zienswijze ingediend tegen het 

ontwerpbestemmingsplan 

karakteristieke objecten. Deze is 

door de raad niet overgenomen. 

Eigenaar wil misschien beroep 

indienen. 

Betreffend pand heeft al sinds 2010 een status als karakteristiek. Deze status 

is gehandhaafd in het bestemmingsplan. De raad heeft alle zienswijzen 

overwogen en geen aanleiding gezien het pand een andere status te geven. De 

beroepsperiode is inmiddels verstreken. Eigenaar is niet in beroep gegaan. 

 

1.r De eigenaar pleit voor een 

juridische constructie waarbij via 

de meest eenvoudige juridische 

procedure gegarandeerd wordt te 

komen tot hetzij volledig herstel 

van het bestaande pand dan wel 

vervangende nieuwbouw door een 

streekeigen pand.  

De gemeente gaat helaas niet over dit soort procedures. Het is een andere 

partij die over het versterken van woningen gaat. Dit komt omdat dit 

privaatrecht is, het is een geschil tussen de schadeveroorzaker en de eigenaar 

van een pand. De gemeente kijkt wel mee om te zien of de gemaakte 

beleidsafspraken worden nagekomen. Ieder moet zich bijvoorbeeld wel 

houden aan de afspraken gemaakt in oa het Erfgoedprogramma.  

 

1.s De eigenaar verzoekt af te zien 

van de aanwijzing tot 

gemeentelijk monument, omdat 

dit de eigenaar de mogelijkheid 

tot sloop/nieuwbouw ontneemt.  

Het pand is al sinds 2010 karakteristiek. Karakteristieke panden hebben een 

sloopbescherming. De eigenaar heeft aangegeven dat hij eerder al een 

versterkingsadvies heeft ontvangen waarbij sloop/nieuwbouw niet aan de orde 

was, de 150 % werd niet overschreden. Het verhogen van de status van 

karakteristiek tot monument is hierop dan ons inziens niet van invloed. 

Anderzijds kan de gemeente nu met de eigenaar meekijken om samen met de 

eigenaar te beoordelen of voorgestelde versterkingsmaatregelen wel 

voldoende rekening houden met de erfgoedwaarde. Ook zijn de methoden 

 



voor versterking van een monument meer specifiek en vaak meer kostbaar. 

Een status als monument is vanuit deze invalshoek dus positief te noemen.   

Om uit te zoeken in hoeverre een status als monument in dit proces nog tot 

een ander versterkingsvoorstel leidt wordt een gesprek gepland met eigenaar. 

1.t De eigenaar pleit voor een 

beslissing over versterking van de 

woning op zo kort mogelijke 

termijn en vraagt bereidheid van 

de gemeente om een creatieve 

oplossing te vinden. Hierbij 

denken aan een landschappelijk 

inpassingsplan met herstel 

karakteristieke erfindeling.   

Versterking van woningen is geen primaire taak van de gemeente, de 

gemeente kijkt wel toe op een zorgvuldige versterking. Over een 

versterkingsplan kan de gemeente met betrekking tot behoud van de 

monumentale waarde van een monument desgewenst wel adviseren.  

 

 

 

Zienswijze en gemeentelijke reactie nr. 2 

2. Samenvatting zienswijze Gemeentelijke reactie Wijziging n.a.v. 

zienswijze  

2.a In de Erfgoedverordening staat 

dat een monument dat van 

bijzonder belang is voor de 

gemeente vanwege zijn 

schoonheid, betekenis voor de 

wetenschap of cultuurhistorische 

waarde aangewezen kan worden. 

In de redengevende omschrijving 

staat niet dat er hier sprake is 

van een bijzonder belang in geval 

van het hele complex. Daarnaast 

resteert alleen de 

cultuurhistorische waarde.  

Bij het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en dus het bepalen van de 

cultuurhistorische waarde als bedoeld in de verordening heeft de gemeente 

een bepaalde beleidsvrijheid, zo is te lezen in de toelichting van de 

verordening. Onze gemeente heeft er voor gekozen de landelijk gebruikte 

selectiecriteria toe te passen om monumenten te selecteren en te waarderen. 

Uit de toepassing van deze criteria volgt een lijst met panden die van bijzonder 

belang zijn voor de gemeente. De waardering van het pand staat in de 

redengevende omschrijving, dit is onderdeel van het ontwerp-aanwijsbesluit. 

Deze criteria maken onderdeel uit van de motivering van het conceptbesluit. 

Wat betreft het complex, in de redengevende omschrijving is aangegeven dat 

de bescherming geldt voor de boerderij met stookhut en de aangebouwde 

schuur. De vrijstaande kapschuur is niet genoemd. Het buiten de bescherming 

laten van bijgebouwen is bespreekbaar, behalve als deze een erg hoge waarde 

 



hebben.  

2.b Het pand is al behoorlijk 

aangetast qua gaafheid en de 

schoonheid ervan kan worden 

betwist. Eigenaar is van mening 

dat de boerderij niet meer gaaf 

is. Er zijn sinds het bouwjaar 

1902 wijzigingen geweest, o.a. 

ramen en kozijnen zijn vervangen 

en buitendeuren verdwenen 

en/of toegevoegd.  

De meeste monumenten kennen een geschiedenis waarbij door de jaren heen 

wijzigingen zijn uitgevoerd. Panden meer dan 100 jaar oud zijn zelden in 

originele staat. Als wijzigingen op een goede manier zijn gebeurd, doet dit 

geen afbreuk aan de cultuurhistorische waarde. De huidige verschijningsvorm 

van het pand is waardevol, dit blijkt uit de criteria.  

Ook toekomstige gewenste wijzigingen blijven uiteraard mogelijk. Bij nieuwe 

grotere wijzigingen kijkt de Erfgoedcommissie mee tijdens de 

vergunningprocedure. De insteek is niet dat er niks mag, er wordt juist gekeken 

hoe de gewenste wijziging het beste kan worden gedaan zodat het monument 

zijn waarde houdt. 

 

2.c Er zijn in de omgeving meerdere 

vergelijkbare panden, eigenaar 

wil graag weten welke panden 

onderzocht zijn en hoe de 

selectie in zijn werk is gedaan. 

Hij verneemt graag waarom zijn 

pand zich onderscheid in panden 

die niet worden aangewezen tot 

monument. 

In de omgeving staan inderdaad meer waardevolle panden, het lint van 

Schildwolde-Hellum is rijk aan gebouwd erfgoed. Alle panden zijn beoordeeld 

en de panden met een bovengemiddeld hoge score op de selectie- en 

waarderingscriteria zijn geselecteerd voor een monumentenstatus. Panden die 

niet zijn geselecteerd scoren lager op bepaalde criteria. Na onherroepelijk 

worden van de status worden de nieuwe gemeentelijke monumenten 

opgenomen in het gemeentelijke monumentenregister. Zowel de geselecteerde 

panden als het monumentenregister zijn in te zien op onze website; 

www.midden-groningen.nl/erfgoed.  

 

2.d In de redengevende omschrijving 

staat  niet aangegeven welke 

veranderingen zijn uitgevoerd. 

Als de gemeente later stelt dat 

de eigenaar het pand terug moet 

brengen in de oude staat dan 

heeft de eigenaar een probleem.  

De bescherming van het monument is gebaseerd op de huidige 

verschijningsvorm van het pand. Er hoeft nooit te worden terug gerestaureerd. 

Uitgangspunt is dus de staat van het pand bij aanwijzing. Terug restaureren is 

eventueel wel mogelijk als er een toevoeging is die minder passend is bij het 

monument en de eigenaar wil dit herstellen. 

 

2.e Eigenaar wil weten of de 

boerderij wel aangewezen kan 

worden nu de boerderij niet als 

origineel is aan te merken. 

De boerderij heeft voldoende waarde om een status als gemeentelijk 

monument te verdienen. Dit blijkt uit de selectie- en waarderingscriteria.  

Om eigenaren tegemoet te komen wordt eventuele bescherming van het 

interieur, minder in het zicht liggende bijgebouwen en achterzijden van 

Bijschuur en 

vrijstaande kapschuur 

uit de bescherming 

halen en deze panden 

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


Hoe zit het met de 

complexwaarde, hij wil weten of 

het hele complex wel waarde 

heeft en of een losse schuren 

apart aangewezen kan worden.  

monumenten besproken met eigenaren. Als een eigenaar aangeeft niet voor 

bescherming van deze onderdelen te voelen ivm onderhoudskosten of 

verander-wensen dan kunnen deze onderdelen vaak buiten de bescherming 

worden gelaten of opgenomen worden als een onderdeel met lagere 

bescherming. Met andere woorden: opname bijgebouwen en interieur is (onder 

voorwaarden) vrijwillig.  

De bijschuur en vrijstaande schuur zijn gelegen op het achter- en zijerf van de 

boerderij. Gezien de minder zichtbare ligging, de minder gave staat en de 

zienswijze van eigenaar kunnen beide schuren daarom uit de bescherming 

worden gehaald. 

De stookhut bij de boerderij heeft een hoge toegevoegde waarde en deze is 

redelijk gaaf. Deze valt daarom in de bescherming.     

geen 

monumentenstatus 

geven.  

2.f Eigenaar vindt dat zijn pand niet 

is aan te merken als monument 

gezien de bouwkundige staat. Er 

is reeds verval ingetreden en de 

te verwachten levensduur minder 

is. Zeker nu er bekendheid is met 

aardbevingen is het niet redelijk 

om te vorderen dat het pand in 

stand moet blijven.  

 

Doel van de aanwijzing tot gemeentelijk monument is behoud van waardevolle 

panden en zo de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van de gemeente. De 

geselecteerde panden leveren een hoge bijdrage aan deze kwaliteit en een 

ieder geniet van dit fraaie erfgoed. 

Bij de selectie is gelet op een bepaalde mate van gaafheid van de panden, de 

geselecteerde panden zijn in redelijke tot goede bouwkundige staat. Reden 

hiervoor is, naast dat gave panden een betere uitstraling en kwaliteit hebben, 

ook het gegeven dat eigenaren niet onevenredig bezwaard moeten worden 

door de wettelijke onderhoudsplicht uit de Erfgoedverordening. Er is daarom 

ook een subsidieregeling voor onderhoud en restauratie van monumenten. 

 

2.g Aanwijzing tot monument is 

bezwarend voor bedrijfsvoering. 

Er gelden ineens meer regels. 

Eigenaar moet nu voor elke  

wijziging een bouwaanvraag 

indienen waarbij de vraag is of hij 

deze wel krijgt.  

Voor monumenten gelden er niet veel meer regels dan voor niet monumenten. 

Onderhoud van panden is ongeacht een erfgoedstatus de taak van een 

eigenaar. Er is voor monumenten een instandhoudingsplicht, en bij 

verbouwingen is er soms eerder een wabovergunning Bouw  nodig. Onderhoud 

en bepaalde wijzigingen aan achtergevels  blijven vergunningsvrij. Aanbevolen 

wordt bij een gewenste verandering vroegtijdig navraag te doen bij de afdeling 

Vergunningen van de gemeente om te overleggen of een vergunning nodig is en 

eventueel een schetsplan te overleggen. De insteek bij de vergunning-

afhandeling is niet dat er niks mag, er wordt altijd meegedacht met de 

eigenaar om een uitvoering van de gewenste wijziging te realiseren die passend 

 



is bij het monument. Er zijn geen extra leges voor monumenten vergunningen. 

Men kan het dus ook zien als een extra gratis bouwkundig advies. 

2.h Zo is onduidelijk of hij het 

bouwblok ten oosten wel kan 

benutten door de aanwijzing.  

Bouwblokken zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. De aanwijzing tot 

monument  van het hoofdgebouw op een kavel heeft geen invloed op 

bouwmogelijkheden van het perceel. 

 

2.i Eigenaar heeft op 1 februari 2019 

een brief van de gemeente 

ontvangen met mededeling dat 

het pand onderzocht en 

beoordeeld gaat worden vanwege 

veiligheidsnorm aardbevingen. 

Versterkingsmaatregelen zullen 

volgen. Dan lijkt het verstandiger 

met een status te wachten.   

Het pand valt in een zogenaamd ‘licht verhoogde’ risicoklasse, dit betekent dat 

het pand pas nadat alle woningen in de ‘verhoogde veiligheidsklasse’ zijn 

onderzocht aan de beurt is voor een opname. Pas na opname zal bekend 

worden of er iets aan het pand moet gebeuren qua versterking. Omdat 

monumenten op een zorgvuldige manier versterkt moeten worden, kan de 

status in dat geval juist als een voordeel worden gezien. Monumenten worden 

door speciale erfgoeddeskundigen opgenomen. Versterking en schadeherstel 

wordt 100 % betaald door de NAM. 

 

2.j Een monumentenstatus geeft een 

structureel hogere post 

vervangingskosten 

bedrijfsgebouwen. Dit is een 

onredelijke verzwaring voor 

eigenaar.  

In het concept waren alle gebouwen behorende bij de boerderij opgenomen als 

beschermd. De bijschuur en vrijstaande schuur zijn gelegen op het achter- en 

zijerf van de boerderij. Gezien de minder zichtbare ligging, de minder gave 

staat en de zienswijze van eigenaar kunnen beide schuren daarom uit de 

bescherming worden gehaald. 

De stookhut bij de boerderij heeft een hoge toegevoegde waarde en deze is 

redelijk gaaf. Deze valt daarom in de bescherming.   Zie ook reactie 2.5.  

 

2.k Positief element aan de 

aanwijzing is de 

monumentensubsidie. Eigenaar 

vraagt of er een maximum is aan 

de toe te kennen subsidie. Ook 

vraagt hij zich af hoe vaak er voor 

groot onderhoud subsidie kan 

worden gevraagd, is dit eenmalig 

of jaarlijks.  

Om eigenaren tegemoet te komen bij de instandhoudingsplicht uit de 

Erfgoedverordening heeft de gemeente een monumenten subsidieregeling. De 

subsidieregeling houdt in dat er 40 % subsidie kan worden verleend op 

onderhoud en/of restauratie. Er kan één maal per jaar, maar wel elk jaar 

opnieuw, aangevraagd worden. Thans is de maximale subsidie voor onderhoud 

€2800,- en voor restauratie €10.000,-. 

 

 



 

Zienswijze en gemeentelijke reactie 3.  

 Samenvatting zienswijze Gemeentelijke reactie Wijziging n.a.v. 

zienswijze 

3.a De eigenaar bedankt de 

gemeente voor het compliment 

dat de boerderij er zo mooi bij 

staat.  

De meeste erfgoed eigenaren zijn trots op hun pand en zorgen er goed voor. 

Overigens zijn veel eigenaren om deze reden ook trots op de monumentenstatus 

voor hun pand. 

 

 

 Reden om boerderij aan te 

wijzen tot gemeentelijk 

monument klopt niet omdat: 

  

3.b Cultuurhistorische waarde; er 

staan nog twee gelijkende 

boerderijen in de omgeving in 

Hellum en Siddeburen waarvan 

de ene rijksmonument is. 

Doordat de boerderij in 1949 

deels afgebrand is en het 

schuurdeel toen groter is 

teruggebouwd, en in de loop 

der jaren elementen zijn 

verdwenen en toegevoegd is de 

boerderij niet meer authentiek. 

Door de veranderingen is er 

geen waarde meer.  

De genoemde boerderijen zijn in dezelfde stijl gebouwd, dat klopt. Ook het feit 

dat de schuur van de boerderij van eigenaar deels herbouwd is en er sinds de 

bouwdatum wijzigingen hebben plaats gevonden, doen niet af aan de behouden 

erfgoedwaarde. De meeste monumenten kennen een geschiedenis waarbij door 

de jaren heen wijzigingen zijn uitgevoerd. Panden meer dan 100 jaar oud zijn 

zelden in originele staat. Als wijzigingen op een goede manier zijn gebeurd, doet 

dit geen afbreuk aan de cultuurhistorische waarde. Ook toekomstige gewenste 

wijzigingen blijven uiteraard mogelijk. Bij nieuwe grotere wijzigingen kijkt de 

Erfgoedcommissie mee tijdens de vergunningprocedure. De insteek is niet dat er 

niks mag, er wordt juist gekeken hoe de gewenste wijziging het beste kan 

worden gedaan zodat het monument zijn waarde houdt. 

De vrijstaande 

bijgebouwen vallen al 

buiten de 

bescherming. In 

overleg met de 

eigenaar kan de 

beschrijving van de 

waarde van het erf 

met gracht uit de 

redengevende 

omschrijving worden 

gehaald.  

3.c Stedenbouwkundige waarde: De 

gracht is in de jaren 90 vorige 

eeuw half gedempt voor het 

fietspad, terwijl dit toen al 

beschermd had moeten zijn 

volgens het verdrag van 

Het verdrag van Granada uit 1985 is een internationale overeenkomst waarin 

afspraken over behoud van erfgoed zijn vastgelegd in de EU. Samengevat geeft 

het een bredere definitie van erfgoed, dat nu ook van toepassing is op 

bijvoorbeeld industrieel erfgoed, cultuurlandschappen, ensembles en roerend 

erfgoed. Het verdrag bevat bepalingen aangaande inventarisatie, documentatie, 

bescherming en restauratie.  

 



Granada. Ook is de 

karakteristieke brug 

weggehaald.  

3.d De ensemblewaarde met de 

tegenover gelegen woning 

wordt betwist omdat deze 

rijksmonument is geworden en 

pand van eigenaar destijds niet. 

De boerderij vormt een ensemble met de tegenover gelegen rentenierswoning. 

Deze woning heeft destijds samen met andere panden in de omgeving een status 

als rijksmonument gekregen. De boerderij van eigenaar is destijds niet 

aangewezen als rijksmonument maar heeft een erg hoge erfgoedwaarde 

waardoor het nu geselecteerd is als gemeentelijk monument. Alle rijks- en 

gemeentelijke monumenten vormen samen een ensemblewaarde voor het lint 

van Schildwolde.     

 

 

Zienswijze en gemeentelijke reactie 4.  

 

 Samenvatting zienswijze Gemeentelijke reactie  Wijziging n.a.v. 

zienswijze 

4.a Het pand is sinds het bouwjaar 

in 1854 meermalen veranderd. 

De kapschuren zijn later 

gebouwd dan de boerderij en 

ook is er in 2010 een grote 

verbouwing geweest waarbij 

zonnepanelen zijn geplaatst 

en de verbinding tussen 

stookhut en woning is 

gemoderniseerd.  

Dit doet afbreuk aan de 

waarden.  

De meeste monumenten kennen een geschiedenis waarbij door de jaren heen 

wijzigingen zijn uitgevoerd. Panden meer dan 100 jaar oud zijn zelden in originele 

staat. Als wijzigingen op een goede manier zijn gebeurd, doet dit geen afbreuk 

aan de cultuurhistorische waarde. Ook toekomstige gewenste wijzigingen blijven 

uiteraard mogelijk. Bij nieuwe grotere wijzigingen kijkt de Erfgoedcommissie mee 

tijdens de vergunningprocedure. De insteek is niet dat er niks mag, er wordt juist 

gekeken hoe de gewenste wijziging het beste kan worden gedaan zodat het 

monument zijn waarde houdt. 

 

4.b Als het pand een monument is 

zal onderhoud en restauratie 

duurder zijn. De gemeente 

heeft welliswaar een 

Om eigenaren tegemoet te komen bij de instandhoudingsplicht uit de 

Erfgoedverordening heeft de gemeente een monumenten subsidieregeling. De 

subsidieregeling houdt in dat er 40 % subsidie kan worden verleend op onderhoud 

en/of restauratie. Er kan één maal per jaar, maar wel elk jaar opnieuw, 

 



subsidieregeling echter de 

beschikbare subsidie is te 

onvoldoende als je dit 

verdeelt over alle 

gemeentelijke monumenten. 

Ook is het aanvragen van de 

subsidie tijdrovend. Ook is de 

eigenaar er niet op gerust of 

de subsidieregeling over een 

aantal jaren nog bestaat en 

dan is er geen voordeel meer.  

aangevraagd worden. Thans is de maximale subsidie voor onderhoud €2800,- en 

voor restauratie €10.000,-. 

In 2019 krijgen de nieuwe monumenteneigenaren voorrang bij hun 

subsidieaanvraag. In 2019 is een subsidie daarmee gegarandeerd. Overigens blijkt 

uit ervaring in vm Hoogezand-Sappemeer dat niet alle monumenteneigenaren elk 

jaar hun pand gaan restaureren, waardoor de beschikbare subsidie meestal 

toereikend is.  

4.c De boerderij wordt 

bedrijfsmatig gebruikt, men 

wil niet beperkt worden in de 

bedrijfsvoering. Denk aan het 

verbreden van deuren en 

weghalen van zuilen in de 

boerderij.  

Bescherming van het interieur van de boerderij is op vrijwillige basis, als deze niet 

omschreven is, is de eigenaar vrij om zuilen te vervangen. In dit geval is het 

interieur van de boerderij nog niet opgenomen in de redengevende omschrijving. 

Het verbreden van deuren blijft, net als andere ingrepen aan gevels, altijd 

mogelijk. Wijzigingen aan de achterzijde van de boerderij zijn sowieso veelal 

mogelijk in verband met de minder zichtbare ligging. Hieraan kan tegemoet 

worden gekomen in de omschrijving.     

De achterzijde van de 

boerderij een lagere 

bescherming te geven 

in de redengevende 

omschrijving, het 

interieur niet te 

vermelden. De 

bijschuur uit de 

bescherming te 

halen.  

4.d Bij verkoop van het pand zal 

het pand minder waard zijn en 

de status is een 

belemmerende factor bij 

verkoop. 

De rechtbank heeft in hoger beroep in 2016 geoordeeld dat de status van 

gemeentelijk monument over het algemeen geen duidelijke invloed heeft op de 

WOZ-waarde van een pand.  

 

4.e De eigenaar heeft altijd goed 

voor het pand gezorgd de 

afgelopen 165 jaar en 

aangetoond dat dit kan zonder 

toezicht van de gemeente. 

Men ziet de aanwijzing als een 

De meeste eigenaren zijn trots op hun pand en zorgen er goed voor. Overigens zijn 

veel eigenaren om deze reden ook trots op de monumentenstatus voor hun pand. 

De gemeente wil voor ook voor de toekomst zeker stellen dat geselecteerde 

panden behouden blijft, ook als er misschien een eigenaar komt die wat minder 

geïnteresseerd is in het onderhoud en behoud. Bovendien biedt de gemeente een 

monumentensubsidie. 

 



straf voor de goede zorgen.  

 

Zienswijze en gemeentelijke reactie 5.  

 Samenvatting zienswijze Gemeentelijke reactie Wijziging n.a.v. 

zienswijze 

5.a Eigenaar wil graag dat alleen het 

voorhuis van de boerderij wordt 

aangemerkt als gemeentelijk 

monument en de aangebouwde 

schuur buiten de bescherming 

blijft. Reden is dat eigenaar 

misschien appartementen in het 

schuurdeel wil bouwen. 

De gemeente heeft begrip voor eigenaren van grote boerderijen die hun 

agrarische functie hebben verloren en daarom zoeken naar een andere manier 

voor gebruik en nieuwe inkomsten voor onderhoud van het pand. 

Uitgangspunt bij de bescherming van monumenten is dat de bescherming het 

gehele pand betreft. Een boerderij is niet meer waardevol als het achterhuis 

wordt gesloopt, dan is de proportie van het pand uit verhouding. Het voorhuis 

van de dwarshuisboerderij van eigenaar is wel het meest prominent, het 

achterdeel heeft een minder zichtbare ligging vanaf de weg. In de 

redengevende omschrijving kan daarom worden opgenomen dat het achterdeel 

een minder hoge bescherming heeft als het voorhuis van de boerderij. 

Lagere bescherming 

voor achterliggende 

gevels boerderij 

opnemen. 

5.b Als het schuurdeel ook een status 

krijgt wordt de eigenaar mogelijk 

beperkt bij 

verbouwmogelijkheden, denk aan 

het plaatsen van dakramen en 

andere gevelopeningen.  

Een monumentenstatus is hierbij qua bestemming geen beperking maar juist 

een pré. Gemeentelijk beleid is namelijk om juist voor monumenten positief te 

staan tegenover een herbestemming, leegstaande monumenten zijn immers 

snel in verval. Ook het aanbrengen van dakramen of andere gevelopeningen 

blijven altijd mogelijk, als deze zorgvuldig ontworpen zijn en passend bij het 

monument. Nu het achterdeel een lagere bescherming krijgt dan het voorhuis 

zullen gevelopeningen zeer wel mogelijk zijn.   

 

5.c Eigenaar verzoekt de vrijstaande 

schuur niet op te nemen in de 

bescherming, hij heeft plannen 

deze bouwvallige schuur in de 

toekomst misschien te willen 

verbouwen.  

De vrijstaande schuur is gelegen op het achtererf van de boerderij. Gezien de 

minder zichtbare ligging, de minder gave staat en de zienswijze van eigenaar 

kan de schuur daarom uit de bescherming worden gehaald. 

De bijschuur uit de 

bescherming halen en  

deze geen 

monumentenstatus 

geven. 

 

Zienswijze en gemeentelijke reactie 6.  

 Samenvatting zienswijze Gemeentelijke reactie  



6 Eigenaar heeft waardering voor 

het streven om waardevol 

erfgoed een beschermde status 

te geven en op deze manier 

identiteit en karakter van een 

gebeid te beschermen.  

Dit is goed om te horen.    

6.a Eigenaar is op zich niet negatief 

over de aanwijzing, echter 

vraagt zich af of de aanwijzing 

tot monument beperkend kan 

werken op de plannen die 

eigenaar heeft voor het 

realiseren van 

(zorg)appartementen in de 

boerderij en/of bijschuur. 

Bijvoorbeeld het plaatsen van 

dakramen en andere 

gevelopeningen zal misschien 

niet meer mogen. 

De gemeente heeft begrip voor eigenaren van grote boerderijen die hun 

agrarische functie hebben verloren en daarom zoeken naar een andere manier 

voor gebruik en nieuwe inkomsten voor onderhoud van het pand. 

Een monumentenstatus is in dit opzicht geen beperking maar juist een pré. 

Gemeentelijk beleid is namelijk om juist voor monumenten positief te staan 

tegenover een herbestemming. Wanneer een monument geen functie heeft of 

leegstaat raakt deze snel in verval.   

Ook het aanbrengen van dakramen of andere gevelopeningen blijven altijd 

mogelijk, als deze zorgvuldig ontworpen zijn en passend bij het monument. Bij 

nieuwe grotere wijzigingen kijkt de Erfgoedcommissie mee tijdens de 

vergunningprocedure. De insteek is niet dat er niks mag, er wordt juist gekeken 

hoe de gewenste wijziging het beste kan worden gedaan zodat het monument 

zijn waarde houdt. 

.  

6.b Als mogelijke kostenverhoging is 

te noemen de kosten voor een 

planologische procedure met 

afwegingskader en maatwerk om 

een plan voor gedeeltelijke 

sloop cq nieuwbouw te kunnen 

afwegen. 

De bestemming van het pand is nu ‘wonen’, waardoor voor het aanbrengen van 

appartementen een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is. Deze 

planologische procedure staat los van een status als monument. De 

monumentenstatus is een wettelijke bescherming van het gebouw en wordt 

planologisch niet vastgelegd. Ook zonder monumentenstatus moet een dergelijk 

initiatief worden onderbouwd met een bouwplan op maat.  

 

6.c Het oprichten van nieuwe 

gebouwen ter vervanging van de 

bestaande bijgebouwen geeft 

mogelijk beperkingen en werkt 

kostenverhogend. 

De vrijstaande bijschuur en bijgebouw zijn gelegen op het achtererf van de 

boerderij. Gezien de minder zichtbare ligging, de minder gave staat en de 

zienswijze van eigenaar kan de schuur daarom uit de bescherming worden 

gehaald. 

Bijschuur, bijgebouw 

en erfaanleg in 

overleg met eigenaar 

uit de bescherming 

halen en deze geen 

monumentenstatus 



geven 

    

 

 

Aanvullende zienswijzen en reactie bij nummer 1 en 2.  

 

 Samenvatting zienswijze Gemeentelijke reactie  

1.aa Eigenaar vraagt waarom hij niet 

is uitgenodigd op de infoavond 

over versterking. 

De woning van eigenaar heeft een licht verhoogd risico. Op de bedoelde avond 

zijn ons weten alleen eigenaren van de woningen met verhoogd risico 

uitgenodigd.  

 

1.bb Eigenaar wil graag weten waar 

de speciale afspraken omtrent 

erfgoedpanden zijn vastgelegd.  

Deze afspraken zijn vastgelegd in het Erfgoedprogramma en in het 

Afwegingskader monumenten. Beide zijn inderdaad beleidsnotities, waarin 

afspraken zijn vastgelegd.  

 

 Hoe zit het met afspraken met 

de NAM over monumenten, waar 

zijn deze vastgelegd. 

De NAM houdt zich, naast aan de provinciale afspraken uit de Erfgoedprogramma 

ook aan de Erfgoedverordening, dit betekent dat voor monumenten altijd op een 

zorgvuldige manier herstel en versterking plaats moet vinden. Deze afspraken 

worden nageleefd via het wabo vergunningstelsel. Voor versterking en 

schadeherstel is een vergunning nodig, de Erfgoedcommissie adviseert hierover 

aan het college.  

 

1 cc Er is geen huisbezoek geweest. Aan de eigenaar is een brief met rectieformulier overhandigd. Alle eigenaren 

konden zich aanmelden voor een huisbezoek met dit formulier. Eigenaar heeft 

hiervan geen gebruik gemaakt, maar direct aangegeven dat hij bedenkingen had 

bij een status. Eigenaren die zich niet hebben aangemeld krijgen de 

redengevende omschrijving per brief. Vanaf de openbare weg en via google 

streetvieuw foto’s is een goed beeld te verkrijgen van het pand. Alleen de 

achtergevel en het interieur is dan niet op te nemen, echter dit doen we ook 

alleen maar als een eigenaar dit wil. 

 

1 dd Waar is de onderhoudstoestand 

beoordeeld. De ensemblewaarde 

is niet goed vastgelegd. 

In de redengevende omschrijving van het pand is gaafheid en ensemblewaarde 

van het pand meegenomen bij de waardering. Zie de eerdere reacties en 

zienswijze.  

 

1 ee Zeldzaamheid, er is een ander Alhoewel er meerdere boerderijen van hetzelfde type staan is elk pand op eigen  



vergelijkbare boerderij al 

monument geworden, waarom 

moet dit pand dan ook? 

manier waardevol en zeldzaam. Detailleringen en grootte zijn anders en daarom 

behoudenswaardig.  

1 ff Wat is het verschil tussen de 

monumentenaanwijzingen in 

Overschild? Is het 

gelijkheidsbeginsel niet van 

toepassing?  

In Overschild zijn de woningen al ver in het versterkingsproces, de meeste 

panden zijn jaren terug al doorgerekend en hebben het versterkingsvoorstel al 

te horen gekregen. Voor (bijna alle) eigenaren in Hellum – Schildwolde is dit nog 

niet gebeurd, waardoor de panden direct als monument doorgerekend kunnen 

worden. Een monumentenstatus is in dit opzicht dan niet belemmerend, alle 

meerkosten voor het versterken van monumenten worden immers door de NAM 

betaald. Indien eigenaar kan aantonen dat hij reeds een versterkingsvoorstel 

heeft en dat hij nu ernstig (financieel) benadeeld wordt als uw pand tijdens dit 

traject een monumentenstatus krijgt, dan heeft hij mogelijk een 

doorslaggevend argument. Wij hebben daarom besloten ons aanwijsbesluit aan 

te houden tot hierover meer duidelijkheid is 

 

Besluit wordt 

aangehouden tot er 

op dit punt 

duidelijkheid is.  

    

2 aa Eigenaar was bij de presentatie 

aan de gemeenteraad waarbij 

de Erfgoedcommissie werd 

voorgesteld. Eigenaar vindt dat 

er geen contact is geweest 

tussen de Erfgoedcommissie en 

hemzelf waardoor de commissie 

mogelijk niet weet dat er 

bezwaren zijn. 

De rol van de Erfgoedcommissie is anders dan eigenaar zich voorstelt. De 

Erfgoedcommissie heeft als taak om het college te adviseren over erfgoed en 

monumentale aspecten van omgevingsvergunningen. De commissie heeft de rol 

om de voorgedragen panden te beoordelen op de erfgoedwaarde en bekijkt 

hiervoor de redengevende omschrijvingen. Op basis hiervan adviseert de 

commissie een pand al dan niet aan te wijzen.  

De procedure tot aanwijzing en de afweging hierin van de belangen van een 

eigenaar ten opzichte van het maatschappelijke algemene belang is de taak van 

het college en niet van de Erfgoedcommissie.   

 

 

 

 


