
Voorbereiding archeologiebeleidsplan 
gemeente Midden-Groningen 
 

 

Aanleiding: harmoniseren beleid. 

Doel: Eén beleidsplan met voorgestelde bestemmingsplanregels ter bescherming van 

cultuurhistorische en archeologische waarden. 

Termijn: Te realiseren in 2019 

 

 

Proces/planning:  

1- aankondiging raad / afstemmen met wethouder Anja Woortman (maart 2019) 

2- maken storymap op de website: Archeologie in Midden-Groningen: waar hebben we het dan 

over? (april 2019) 

3- opstellen concept-beleidsplan (Libau) als vertaling van het huidige beleid; dient als 

bespreekstuk (mei 2019) 

4- websitepresentatie: archeologische verwachtingskaart, bestaand beleid en aankondiging 

geharmoniseerd beleid; oproep reacties, aanmeldingen voor overleg (mei 2019) 

5- overleg met belanghebbenden (maart – juli 2019) 

6- Concept beleidsplan opstellen; vaststellen B&W; consultatie gemeentraad; ter inzage (pm 

harmoniseren erfgoedverordening) (sep 2019) 

7- Zienswijzen verwerken (sept-okt 2019) 

8- B&W leggen definitief beleidsplan ter vaststelling voor aan de gemeenteraad (nov 2019) 

 

Bestaand beleid: 

- Slochteren – beleidsplan 2013 

- Hoogezand-Sappemeer – concept beleidsplan 2016 / beleidsplan 2010 

- Menterwolde – regels in bestemmingsplan buitengebied (art.39 tm 45) en aanvullende 

inventarisatie Midden-Groningen 2017 

- Erfgoedverordening M-G 2018 (paragraaf 8 e.v.) 

- Actualisatie inventarisatie archeologie en cultuurhistorie Midden-Groningen, 

verwachtingskaart 12 juli 2018 

 

Gevolg harmonisatie 

 

Aangeven: 

Wat  verandert er in Slochteren  

Wat verandert er in Hoogezand-Sappemeer 

Wat verandert er in Menterwolde 

 

Aandachtspunten:  

- Aardbevingenprogramma, versterken fundering op wierden/kerkterreinen  

- Inwoners, nieuwsgierig naar de geschiedenis van je eigen woonplek? 
  

file://///mg.gem/dfs/data/teams/Omgevingskwaliteit/BODEM/Erfgoed%20en%20Archeologie/Beleid/Midden-Groningen/Storymap/story%20map%20midden-groningen.docx
file://///mg.gem/dfs/data/teams/Omgevingskwaliteit/BODEM/Erfgoed%20en%20Archeologie/Beleid/Slochteren/Nota%20archeologiebeleid%20en%20cultuurhistorie%20Slochteren.pdf
file://///mg.gem/dfs/data/teams/Omgevingskwaliteit/BODEM/Erfgoed%20en%20Archeologie/Beleid/beleidsnota%202015/CONCEPT%2020160517/LIBAU%2017-05-2016%20Beleidsnota%20Hoogezand-Sappemeer%20DEFINITIEF.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1987.01BPBuiten2013-0401/r_NL.IMRO.1987.01BPBuiten2013-0401_index.html
file://///mg.gem/dfs/data/teams/Omgevingskwaliteit/BODEM/Erfgoed%20en%20Archeologie/Beleid/Midden-Groningen/20171128%20Inventarisatie%20archeologie%20en%20cultuurhistorie%20Menterwolde%20DEF.pdf
file://///mg.gem/dfs/data/teams/Omgevingskwaliteit/BODEM/Erfgoed%20en%20Archeologie/Beleid/Midden-Groningen/20171128%20Inventarisatie%20archeologie%20en%20cultuurhistorie%20Menterwolde%20DEF.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-104355.html
file://///mg.gem/dfs/data/teams/Omgevingskwaliteit/BODEM/Erfgoed%20en%20Archeologie/www/Archeologische%20verwachtingskaart%2012%20juli%202018%20(concept).pdf
file://///mg.gem/dfs/data/teams/Omgevingskwaliteit/BODEM/Erfgoed%20en%20Archeologie/www/Archeologische%20verwachtingskaart%2012%20juli%202018%20(concept).pdf


Belanghebbenden 

 

Wie zijn de belanghebbenden: 

 

1. LTO/agrariërs (buitengebieden) 

2. CVW/NCG (Versterkingsoperatie funderingen m.n. op wierden/kerkterreinen) 

3.  Amateurarcheologen/geïnteresseerde inwoners  

4. ODG, toezichthouder archeologie namens gemeente => Isabel van der Velde 

5. Provinciaal archeoloog 

6. Intern RO: (bestemmingsplanregels/juridisch, vergunningstelsel; wisselwerking met 

bestemmingsplan (omgevingsplan) en erfgoedverordening) =>Bas Hollander 

7.  Intern OK: Monumenten/erfgoedverordening, =>Elke Jansma 

 

 

Organisatie 

 

Overleggroep: 

Bas Hollander (RO), Elke Jansema (OK, agendalid), Natasja van der Mei (Libau), Harry Berghuis (OK) 

 

 

Harry Berghuis 

7 maart 2019 

 

 

 
  



Toelichting 

 

Aanleiding 

Per 1 januari 2018 zijn de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren gefuseerd 

tot de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Wetgeving op het gebied van cultureel erfgoed en 

ruimtelijke ordening verplicht de Nederlandse gemeenten om archeologische (verwachtings-) 

waarden alsmede cultuurhistorische waarden te betrekken in hun ruimtelijk beleid 

(bestemmingsplannen). De gemeente Midden-Groningen wil in dit kader graag komen tot een 

zorgvuldige en onderbouwde bescherming van archeologische, cultuurlandschappelijke en 

historischgeografische waarden. 

 

In een eerdere fase heeft Libau deze waarden geïnventariseerd en verbeeld op een waarden- en 

verwachtingenkaart (Libau 2018). De volgende stap is om het beleid van de drie fusiegemeenten te 

harmoniseren om zo te komen tot een eenduidig, overkoepelend beleid voor de gehele gemeente 

Midden-Groningen. Hiertoe wil de gemeente eerst – op basis van bestaand beleid - een 

conceptbeleidsnota met bijbehorende beleidskaart laten opstellen die kan dienen als 

bespreekdocument bij de maatschappelijke consultatieronde. 

 

Doelen 

De conceptbeleidsnota met bijbehorende kaart is in eerste instantie bedoeld als bespreekdocument 

bij de aankomende maatschappelijke consultatie. De uitkomsten van de consultatieronde zullen 

vervolgens worden meegewogen in de definitieve beleidskeuzes. 

 

Conceptbeleidsnota: bespreekstuk  

De conceptbeleidsnota (her)formuleert de bewoningsgeschiedenis tot een verhaal over het totale 

grondgebied van de gemeente, geeft een beschrijving met een toelichting/verantwoording op de 

totstandkoming van de waarden- en verwachtingenkaart, en het vertalen van de geïnventariseerde 

archeologische, cultuurlandschappelijke en historisch-geografische waarden naar een 

conceptbeleidskaart, waarin wordt aangegeven hoe de gemeente met deze waarden om gaat en 

beschermt. 

 

In het eerste deel van de nota wordt ingegaan op het wettelijk kader van het gemeentelijk beleid 

op het gebied van archeologie en cultuurhistorie en op de wettelijke taken en bevoegdheden die de 

gemeente heeft op dit terrein.  

 

In het tweede deel wordt ingegaan op de bewoningsgeschiedenis en de totstandkoming van de 

Waardeninventarisatie. Ook worden de uitgangspunten geformuleerd van het archeologisch en 

cultuurhistorisch beleid van de gemeente Midden-Groningen, op basis van het bestaande beleid. 

Als uitvloeisel daarvan worden voorbeeld-bestemmingsplanregels geformuleerd. 

 

 

 


