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Onderwerp: Nieuwe gemeentelijke monumenten en zienswijzennotitie 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

 

Met deze brief informeren wij u over het proces omtrent het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke 

monumenten voor Midden-Groningen. Op 26 maart 2019 heeft de beleidsadviseur Gebouwd Erfgoed 

in de informerende raadsvergadering al een presentatie gehouden over dit onderwerp. Deze brief 

kunt u lezen als een schriftelijke aanvulling daarop, ook leest u wat wij hebben besloten naar 

aanleiding van de ingediende zienswijzen.   

 

 

inleiding 

Op 18 juni 2018 heeft ons College een selectie vastgesteld van 120 objecten die in aanmerking 

komen voor een status als gemeentelijk monument. In de zomer van 2018 is gestart met de 

aanwijsprocedure van de eerste fase. In de eerste fase vallen 55 adressen in de dorpen Steendam, 

Overschild, Woudbloem, Hellum, Schildwolde, Slochteren en Siddeburen. De betreffende eigenaren 

van de geselecteerde panden zijn door middel van een brief en meestal een huisbezoek 

geïnformeerd. De reacties van de betreffende eigenaren zijn divers, van ronduit positief tot een 

aantal negatieve reacties. Na persoonlijke uitleg hebben de meeste eigenaren begrip voor het 

initiatief van de gemeente en ziet men de meerwaarde in. Hierbij vormt de 

monumentensubsidieregeling een belangrijk argument.  

Inmiddels is de eerste fase in de afronding, van de 55 adressen zijn er op dit moment 6 eigenaren 

die een zienswijze hebben ingediend. In de zienswijzen geven 4 eigenaren aan het oneens te zijn 

met de aanwijzing, 2 eigenaren zijn in principe niet afwijzend maar hebben een aantal vragen over 

mogelijke beperkingen. Samenvattend kan worden gesteld dat er draagvlak is voor dit initiatief. 

Minder dan tien procent van de belanghebbenden is tegenstander van een monumentenaanwijzing. 
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Zienswijzennotitie 

De zienswijzen geven in grote lijnen dezelfde opmerkingen. Het vaakst genoemd: men verwacht 

beperkt te worden bij toekomstige wijzigingen aan het pand, men is het oneens met aanwijzen van 

bijgebouwen en interieur, men denkt dat het pand door de status in waarde af zal nemen en men 

verwacht hogere kosten te krijgen. Met bijna alle eigenaren is meerdere keren gesproken over hun 

zienswijze. De zienswijzen zijn verwerkt in een (geanonimiseerde) zienswijzennotitie, deze notitie 

is ter kennisgeving als bijlage bij deze brief te vinden. 

Opvallend is dat de zienswijzen alle van eigenaren van (woon)boerderijen zijn. Doordat boerderijen 

groot in afmeting zijn, vaak meerdere eveneens waardevolle bijgebouwen kennen en daarnaast 

veelal hun oorspronkelijke agrarische functie verloren hebben is een reactie van deze eigenaren 

begrijpelijk. In de notitie worden daarom wijzigingen voorgesteld om deels tegemoet te komen aan 

de geuite zorgen. 

 

De zienswijzen leiden niet tot een geheel andere besluitvorming. Er worden geen aantoonbare 

argumenten of feiten gegeven waaruit blijkt dat het belang van een eigenaar onevenredig geschaad 

wordt door de monumentenstatus en daardoor moet prevaleren boven het maatschappelijk belang. 

De ondervonden nadelen van een monumenteneigenaar worden ons inziens gecompenseerd met 

voordelen als de subsidieregeling en bouwkundig advies. 

De zienswijzen hebben er wel  toe geleid om nog eens zorgvuldig te kijken naar de redengevende 

omschrijvingen. De redengevende omschrijvingen zijn van belang omdat alles wat hier omschreven 

is, bescherming geniet. Om de eigenaren tegemoet te komen in hun bezwaren wordt voorgesteld in 

de omschrijvingen aanpassingen te doen. Doel van de bescherming is behoud van de lokaal 

waardevolle panden, waarbij iedere passant kan genieten van deze monumenten. Door 

bescherming van enkel het hoofdgebouw, en met name de meest in het zicht zijnde delen van het 

monument, wordt dit doel nagenoeg bereikt. Indien een eigenaar plannen heeft een bijgebouw te 

willen slopen of vervangen, dan blijft dit mogelijk. Alhoewel we waarschijnlijk niet alle bezwaren 

weg kunnen nemen, wordt de eigenaar van het pand zo enigszins in zijn bezwaren tegemoet 

gekomen. 

Eén van de indieners van een zienswijze heeft aangetoond al in een versterkingsproces te lopen. 

Met deze eigenaar wordt eerst een nader overleg gepland om te zien of het geven van een 

monumentenstatus in dit proces tot ernstig nadeel leidt. Het besluit tot aanwijzing wordt voor dit 

pand aangehouden tot hierover helderheid is.  

 

kanttekeningen 

Het tegemoetkomen aan de wens van eigenaren om geheel geen status toe te kennen is juridisch 

feilbaar. De toekenning van een monumentenstatus moet namelijk worden getoetst aan objectieve 

randvoorwaarden. De wil van een eigenaar van een pand valt niet onder een zodanige voorwaarde, 

blijkt uit jurisprudentie. Bovendien zou dit een precedent geven, andere eigenaren zouden dit 

voorbeeld volgen waardoor beleidsmatig willekeur ontstaat.  

Het College heeft volgens de Erfgoedverordening de mogelijkheid een aanwijzing in te trekken, 

indien hier zwaarwegende gronden voor zijn. Een dergelijke grond zou theoretisch kunnen zijn het 

door versterking of schadeherstel van een pand, nu deze monument is, aantoonbaar ernstig 

financieel benadeeld zijn van een eigenaar. Omdat alle kosten gerelateerd aan versterking en 

herstel van monumenten door de schadeveroorzaker (NAM) wettelijk verplicht betaald moeten 

worden, is dit argument bij voorbaat niet aan de orde. De betrokken uitvoeringsinstanties als CVW 

en NCG zijn op de hoogte van de lijst met geselecteerde nieuwe monumenten en hebben deze 
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verwerkt in hun systemen. 

 

 

Vervolgtraject en communicatie 

De betrokkenen krijgen een brief met het besluit van de gemeente op hun zienswijze. Ieder die het 

niet eens is met de aanwijzing van zijn pand als monument kan bezwaar en beroep indienen. Alle 

nieuwe monumenteneigenaren krijgen binnenkort informatie over de subsidieregeling en kunnen 

een subsidie aanvragen voor onderhoud en/of restauratie van hun pand.  

Ook gaan we starten met de tweede fase van het project aanwijzen van gemeentelijke 

monumenten, dit zijn de adressen in de resterende dorpen van voormalig Slochteren en in 

voormalig Hoogezand-Sappemeer. Daarna is deelgebied Menterwolde aan de beurt.    

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


