
Voorbereidingsmemo

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 19 augustus 2020

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Erfgoedverordening 2020 (30 juni 2020)

Erfgoedverordening-2020

Korte samenvatting:
De erfgoedverordeningen van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer worden met 

voorliggende nieuwe verordening 2020 geharmoniseerd. Het betreft een technische aanpassing, er 

wordt geen nieuw monumentenbeleid vastgesteld of voorbereid.

In de verordening is het begrip monument light toegevoegd, dit naar aanleiding van het vonnis van 

de rechter d.d. 27 oktober 2016. Het is nu mogelijk om een gedeelte van een pand aan te  wijzen als 

gemeentelijk monument. Ook is artikel 23 toegevoegd. Dit atikel is een vangnetbepaling dat enkel 

van toepassing is voor die terreinen die qua archeologie nog niet in een bestemmingsplan geregeld 

zijn. Op deze manier is het er een juridisch titel geregeld om archeologisch onderzoek te kunnen 

eisen in geval de ondergrond verstoord wordt.  

De raad wordt gevraagd om de erfgoedverordening gemeente Groningen 2020 vast te stellen 

inclusief de archeologische verordeningskaart.      

Vermeld op LTA?
X Ja 

(2020-53)

Deadline?
X Ja 

In verband met noodzakelijke harmonisatie t.g.v. de gemeentelijke herindeling.

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X conform 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Erfgoedverordening-2020.pdf


Het betreft een technische aanpassing, er wordt geen nieuw monumentenbeleid vastgesteld 

of voorbereid.

Voorgeschiedenis
Vanwege de herindeling moeten de diverse erfgoedverordeningen (Groningen, Haren en Ten Boer) 

geharmoniseerd worden. Op grond van artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling verliezen 

regelingen namelijk hun rechtskracht na het verstrijken van twee jaar na dato herindeling. Om toch 

juridisch geldig monumenten te kunnen aanwijzen, vergunningen voor het wijzigen van 

monumenten te kunnen verlenen, etc., wordt u deze harmonisatie ter besluitvorming voorgelegd. Dit 

houdt concreet in dat er een nieuwe Erfgoedverordening in werking treedt voor het gehele gebied 

van de nieuwe gemeente Groningen.

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agendering als conformstuk in meningsvormende bijeenkomst met gelegenheid tot stellen van 

enkele vraag of het maken van enkele opmerking, met als doel agendering als conformstuk in 

besluitvormende vergadering.

Nadere informatie
…
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