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Christenunie - schriftelijke vragen over aardbevingsschade 
aan monumenten en erfgoed 
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Geachte heer Steenbergen, 

Op 29 september jl. heeft u namens uw Statenfractie schriftelijke vragen gesteld. 
Zowel Provinciale Staten en de Tweede Kamer hebben zich uitgesproken dat niet 
slechts economische afwegingen maar ook monumentale waarden en de waarde 
voor het landelijk gebied en de identiteit van Groningen moet worden meegewogen 
in het herstel van monumenten. Hierbij refereert u naar de eerdere moties 
hieromtrent die door uw fractie in de Tweede Kamer en in Provinciale Staten zijn 
ingediend. Hieronder volgt de beantwoording van uw vragen. 

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

Wij zijn in nauw overleg en betrokken met de Nationaal Coördinator Groningen 
(NCG) met betrekking tot het cultureel erfgoed in het bevingsgebied. In het 
meerjarenprogramma van de NCG wordt specifiek aandacht besteed aan het 
cultureel erfgoed in dit gebied. In dit Meerjarenplan geeft de NCG aan dat hij op 
basis van het nog te ontwikkelen afwegingskader voor erfgoed wil bezien op welke 
plek en met welke opdracht een speciaal team wordt ingesteld. De NCG geeft aan 
hierover binnen twee kwartalen een uitspraak te doen. Uitgangspunt voor de NCG 
is dat het erfgoed om maatwerk vraagt. Ook vindt de NCG dat het erfgoed met een 
cultuurhistorische waardenstelling in beeld gebracht wordt. Wat wordt onder het 
erfgoed verstaan? Dit gaat verder dan alleen de erkende monumenten. De NCG 
wil ook de beeldbepalende panden en karakteristieken in beeld brengen. De NCG 
heeft ons gevraagd deze waardestelling samen met de gemeenten, de bevolking 
en deskundigen uit te voeren. 

2. Op welke manier zorgt het college ervoor dat bij herstel van schade aan 
Groningse monumenten, de monumentale waarde, de waarde voor het 
landelijke gebied en de identiteit van Groningen wordt meegewogen. 

Wij nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om gebouwd erfgoed, landschap 
en ruimtelijke kwaliteit en daarmee de identiteit van Groningen, niet alleen voor het 
bevingsgebied maar voor de totale provincie. Hiervoor willen wij verwijzen naar het 
kader Cultuur en de Omgevingsvisie. Met betrekking tot het schadeherstel van 
monumenten hebben wij intensief overleg met de ministeries van EZ, OCW, de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, gemeenten, Libau, de NAM en het CVW om het 
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schadeherstel conform het door de Dialoogtafel vastgestelde schadeprotocol voor 
monumenten te laten verlopen, 

3. Hoe en door wie wordt bepaald of er een zinvolle bestemming Is? Hoe 
wordt dit gewogen? 

De (her)bestemming van monumenten is in eerste instantie een aangelegenheid 
van de eigenaar. Daarnaast heeft het bevoegd gezag, de gemeenten, een 
belangrijke rol aangaande de vergunningverlening en bestemmingsplannen. 
Gemeenten benutten hiervoor vaak deskundigen via welstand- of 
monumentencommissies en het Kenniscentrum Herbestemming Noord. Bovendien 
hebben monumenten ook een maatschappelijke waarde. Dit betekent dat ook de 
bevolking mede kan bepalen wat een zinvolle bestemming is. De weging vindt 
uiteindelijk plaats door de dialoog met de eigenaar en in een aantal gevallen de 
bevolking enerzijds en een deskundige beoordeling vanuit het bevoegd gezag 
anderzijds. 

4. Wat gebeurt er met panden wanneer (nog) geen zinvolle bestemming Is 
gevonden? 

Dit hangt in de eerste plaats af van wat de eigenaar wil met het pand. Daarnaast 
speelt de juridische status een belangrijke rol. Panden die een beschermde status 
hebben, kunnen in ieder geval niet zonder vergunning worden gesloopt. De NCG 
heeft gemeenten gevraagd de bescherming van cultuurhistorische waarden en 
panden vast te leggen. 

5. Bent u met de Nationaal Coördinator Groningen en het Centrum voor 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? 

Wij hebben frequent overleg met beide organisaties. Wij verwijzen u naar ons 
antwoord op vraag 2. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


