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Onderwerp: Raadsbrief Afwegingskader bescherming karakteristieke objecten.  

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 10 december 2019 hebben wij het Afwegingskader ‘bescherming karakteristieke objecten’ 

vastgesteld. Dit afwegingskader gaan we toepassen bij vergunningaanvragen voor (gedeeltelijke) 

sloop-nieuwbouw van karakteristieke objecten.  

 

Op 20 december 2018 heeft uw gemeenteraad het Facetbestemmingsplan karakteristieke objecten 

vastgesteld. Dit bestemmingsplan legt karakteristieke objecten in de gemeente vast en stelt regels 

ten aanzien van bouw- en sloopactiviteiten met betrekking tot deze objecten. Karakteristieke 

panden en monumenten geven kleur aan de ontstaansgeschiedenis van de dorpen en platteland en 

borgen daarmee de identiteit. Sociaal-economische ontwikkelingen zijn goed voor de gemeente, 

maar zoveel mogelijk met behoud van het gezicht van Midden-Groningen. Bescherming van 

karakteristieke objecten speelt daar een grote rol in. 

 

 In de praktijk blijkt dat sloop/nieuwbouw aanvragen van karakteristieke woningen onvoldoende 

rekening houden met de bescherming van het object. Met de grootschalige versterkingsopgave op 

komst, waarin sloop-nieuwbouw van panden geen uitzondering vormt, zijn er richtlijnen nodig 

omtrent de te maken afweging over sloop. De gemeente wil aan initiatiefnemers aan de voorkant 

van een sloopinitiatief helderheid geven onder welke voorwaarden de gemeente daarmee kan 

instemmen. Welke informatie heeft de gemeente daarvoor nodig, welke regels gelden er en hoe 

kunnen gemeente en initiatiefnemer samen optrekken om tot een passend plan te komen. 

In het Erfgoedprogramma en het Meerjaren Programma van de NCG is vastgelegd dat sloop van een 

karakteristiek object pas overwogen mag worden als de versterkingskosten meer bedragen dan 150 

% van de nieuwbouwwaarde van het pand. Deze richtlijn is overgenomen en geïntegreerd in dit 

afwegingskader, waarbij naast dit financieel criterium ook de erfgoedwaarde, gebruikswaarde en 

het veiligheidsaspect worden gewogen.  Zo kan soepeler worden omgegaan met een sloopaanvraag 
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voor een woning met  een minder hoge cultuurhistorische waarde, terwijl aan een sloopverzoek 

voor een zeer waardevol karakteristiek pand meer eisen gesteld kunnen worden. Het gaat steeds 

om maatwerk.  

 

Aanleiding voor het opstellen van het afwegingskader ligt grotendeels bij de versterkingsopgave. 

Voorkomen moet worden dat karakteristieke panden grootschalig worden vervangen door standaard 

cataloguswoningen. Een andere aanleiding betreft boerderijen, deze voldoen niet altijd meer aan 

de eisen van moderne agrarische bedrijfsvoering en het Bouwbesluit. Dat geldt vaak voor schuren 

en (asbest)daken. Met dit afwegingskader kan de gemeente een eigenaar begeleiden in haar wens 

voor sloop/nieuwbouw van een boerderij; waarbij aandacht moet zijn voor het historische karakter 

van het pand. In praktische zin kan dan worden gedacht aan een uitkomst als sloop-nieuwbouw in 

historische stijl van het schuurdeel van een waardevolle boerderij met  behoud van het 

woongedeelte ervan. 

 

Over het afwegingskader is input is gevraagd en gegeven door een afvaardiging van agrariërs, zij 

zien het afwegingskader als een welkom en werkbaar instrument en reageren positief. Dit geldt ook 

voor betrokkenen van de NCG en de projectorganisatie versterking.  

Vanaf 2021 valt de vergunningplicht voor het bouwen (en daarmee de preventieve bouwplantoets) 

onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Karakteristieke objecten vragen ook in dit kader 

naar de toekomst aandacht. Afgesproken is mede daarom de toepassing van het kader na één jaar 

te evalueren.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


