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Schriftelijke vragen over het kraken van een boerderij te 
Middelstum 

Geachte heren Mastenbroek en Jousma, 

In uw brief van 29 december 2017 stelt u ons schriftelijke vragen over het kraken van een boerderij in 
Middelstum. In deze brief beantwoorden wij u vragen. 

Is het College bekend met het bericht dat Marlska de Lange en Marko Datema een boerderij in 
Middelstum hebben gekraakt om het karakteristieke pand te behoeden van sloop door de NAM? 

Antwoord: ja. 

Is het College bekend dat de krakers mogelijkheden zien om het pand zodanig te herstellen en 
versterken dat het behouden blijft? 

Antwoord: ja. 

Is het College bekend met het bericht dat de NAM wil dat de krakers binnen twee dagen vertrekken? 

Antwoord: ja 

Vind het College het met ons onwenselijk dat de NAM voor deze opstelling kiest? 

Antwoord: 
Wij hebben destijds met NAM contact gehad en laten weten deze opstelling niet verstandig te vinden. 

Is het College met ons van mening dat er naar een oplossing moet worden gezocht waarbij behoud van 
het pand uitgangspunt is? 

Antwoord: Ja. Wij wijzen er daarbij op dat de gemeente Loppersum - ter voldoening aan hetgeen in de 
provinciale Omgevingsverordening is bepaald ter bescherming van het gebouwde cultureel erfgoed - een 
bestemmingsplan voorbereid waarin is bepaald dat voor de sloop van een karakteristiek gebouw een 
omgevingsvergunning nodig is. Deze vergunning kan alleen worden verleend als onderzocht is of zinvol 
hergebruik van het gebouw mogelijk is, al dan niet na het treffen van bouwkundige of bouwtechnische 
maatregelen. Het College van B&W heeft de lijst met karakteristieke panden reeds vastgesteld. 
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Welke stappen wil het College nemen om te zorgen dat er een goede oplossing komt? 

Antwoord: Zie het antwoord op voorgaande vraag. Naar wij hebben begrepen hebben mevrouw De Lange en de 
heer Datema het gebouw verlaten na de toezegging van de NAM zich in te zetten voor behoud van het gebouw. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Dute/Bfde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


