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Groningen, 29 september 2015 

Betreft: herstel aardbevingsschade monumenten en erfgoed 

Geacht College, 

In onze provincie staan veel monumenten en is veel cultureel erfgoed aanwezig. Deze kerken, 
borgen, boerderijen en andere gebouwen zijn onmisbaar voor Groningen. Uit een rapport van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed blijkt dat maar liefst zestig procent van de monumenten in 
onze provincie is beschadigd. De provincie Groningen moet zich onophoudelijk inzetten voor het 
behoud van deze monumenten en dit erfgoed. 
Bij een informatieavond over de toekomst van het cultureel erfgoed in Groningen die vorige week 
gehouden is in Loppersum, hebben meerdere organisaties hun zorgen uitgesproken over de 
toekomst van monumenten in de provincie Groningen.^ Met name van gebouwen die geen 'zinvolle 
bestemming' kunnen krijgen. 

Deze zorgen leven ook in uw Staten en de Tweede Kamer. In februari hebben zij beiden uitgesproken 
dat niet slechts economische afwegingen maar ook de monumentele waarde en de waarde voor het 
landelijk gebied en de identiteit van Groningen moet worden meegewogen bij het herstel van 
monumenten.^'^ Daartoe wordt bij de Nationaal Coördinator Groningen een speciaal team voor de 
schade aan monumenten en erfgoed opgezet. 

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen: 

1. Wat is de voortgang van het opzetten van het speciaal team voor de schade aan 
monumenten en erfgoed? 

2. Op welke manier zorgt het College ervoor dat bij het herstel van schade aan Groningse 
monumenten de monumentele waarde, de waarde voor het landelijk gebied en de identiteit 
van Groningen worden meegewogen? 

3. Hoe en door wie wordt bepaald of er een zinvolle bestemming is? Hoe wordt dit gewogen? 
4. Wat gebeurt er met panden wanneer (nog) geen zinvolle bestemming is gevonden? 
5. Bent u met de Nationaal Coördinator Groningen en het Centrum Veilig Wonen in overleg om 

te zorgen voor passend herstel voor elk monument en al het cultureel erfgoed dat 
aardbevingsschade heeft? Zo nee, bent u bereid dat overleg aan te gaan? 

Uw antwoorden op de door ons gestelde vragen zien wij met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, namens de fractie van de Christenunie, 

Gerrit Jan Steenbergen 

^ 'Sloop van panden is doemscenario'. Dagblad van het Noorden, 22 september 2015 
^ Motie behoud monumenten en cultureel en religieus erfgoed, PS Groningen, 11 februari 2015 
' Kamerstukken II 2014/15, 33 529, nr. 107,12 februari 2015 


