
 Platform Cultureel Erfgoed Groningen in 
gesprek met de leden van de 

Gemeenteraad Groningen 



In het Platform (PCEG) werken samen: 

Bewonersvereniging Groningen Binnenstad
Buurtvereniging Het A-Kwartier                                
Bewonersorganisatie Binnenstad Oost                
Bewonersorganisatie HortusEbbinge
Erfgoedvereniging Heemschut
Vrienden van de Stad Groningen



Het PCEG ontstond in 2010 want:

Alle betrokken partijen hebben zorg over sloop en nieuwbouw in het 
beschermde stadsgezicht binnen de 17de eeuwse omwalling. 

Een beschermd stadsgezicht heeft geen waarde als de cultuurhistorische         
waarden daarvan niet in een bestemmingsplan liggen vastgelegd.                                    

Zie volgende dia voor een van de directe aanleidingen.

 



:



Nieuwe bestemmingsplannen

De belangrijkste activiteit van het Platform in de daarop volgende jaren 
was het becommentariëren door het formuleren van zienswijzen, die 
eerst naar de ambtenaren en vervolgens naar de gemeenteraad gingen. 
Het betrof de drie bestemmingsplannen van de binnenstad : 
Binnenstad Oost, Hortusbuurt en Binnenstad binnen de Diepenring. En 
vervolgens het volgen van  bovendien het volgen van de actuele 
bouwplannen aan de han   bouwplannen aan de hand van de door de 
Raad vastgestelde bestem  Raad vastgestelde bestemmingsplannen.



Medezeggenschap neemt af en verwordt tot 
…. een gang naar de rechter?
Met de  komst van de crisis en herstelwet werd de rol van de Raad 
overgenomen door het College van B en W bij het verlenen van 
omgevingsvergunningen bij bouwplannen die afweken van het door de Raad 
vastgestelde bestemmingsplan. 

In de veranderende regelgeving dook een begrip op als ‘bijbehorend 
bouwwerk’, dat het college toestond  voor bouwplannen in de bebouwde 
kom grote afwijkingen van het bestemmingsplan toe te staan. 

Bezwaren konden in het vervolg bij B en W worden ingediend als het college 
de zogeheten omgevingsvergunning had verstrekt. 

Medezeggenschap van burgers verloopt op deze manier via de bezwarencie 
van de gemeente en de bestuursrechter. 



De Oude Boteringestraat  anno 1900
Links zichtbaar het hoge Calmershuis, de 4 panden ernaast zouden later 
het Wolters-Noordhoff complex worden. 



Voorwaarde voor de sloop van de monumentale 
Wolters-Noordhoff panden was destijds in de Raad: ‘de 
panden moeten worden vervangen door een modern 
monument, dat qua hoogte en indeling in het straatbeeld 
past en het naastgelegen Calmershuis niet overheerst.’



Grassi’s inpassing in het beschermd stadsgezicht. 



Passend in het beschermd stadsgezicht?                                                                   
Na de koop van Oude Boteringestraat 18 door de RUG volgt 
ophoging, hetgeen voorbij gaat aan regelgeving in het 
bestaande bestemmingsplan.
Dankzij het Platform komt OB 18 op de Raadsagenda.



Beleidsregels

Het Platform vraagt u als Raad beleidsregels op te stellen 
waardoor de Raad weer meer politieke grip krijgt op de 
bouwactiviteiten en waardoor gelijktijdig de 
inspraakmogelijkheden voor Stadjers worden verruimd. 

Zoals dat al gebeurt in andere gemeenten.



Mercado een ‘bijbehorend bouwwerk’

Bij Mercado is buitenplans afgeweken                                
volgens de zogenaamde kruimellijst.

Bij gebrek aan beleidsregels komt het                                       
niet op de agenda van de Raad.

   



Het opgehoogde Handelshuis (V&D) met op de achtergrond 
Mercado



Vanaf het Waagplein.



Participatie in het Coalitieakkoord 

De komende raadsperiode (2022-2026) zal worden bepaald 
door het coalitieakkoord 

Het begint in Groningen, voor wat echt van waarde is.

Daarbij biedt de omgevingswet nieuwe kansen voor 
participatie.



    



De VNG stelt:

De Omgevingswet wil bijdragen aan het herstel van 
vertrouwen in de overheid onder meer door het faciliteren 
van publieksparticipatie. 
In de Omgevingswet is toegevoegd dat een ieder moet kunnen 
reageren op en 
meedenken aan plannen, in plaats dus van alleen direct 
belanghebbenden.
Voor activiteiten die buitenplans zijn, waarvoor het College 
het bevoegd gezag is, kan de Gemeenteraad activiteiten 
aanwijzen waarin participatie van en overleg met derden 
verplicht is. 



Uit het coalitieakkoord: 

a) Het akkoord wenst een sterke gemeentelijke overheid die de 
regie pakt over de ruimtelijke ordening

b) met bijbehorende zeggenschap in het beleid van de inwoners

c) met minder marktwerking.

De Omgevingswet wordt niet genoemd. 

Zeggenschap en participatie worden zuiver gerelateerd aan het 
coalitieakkoord.



Vragen 

Wat verandert er concreet?

Wordt de rol van de projectontwikkelaar minder prominent? 

Wat vinden alle Raadsfracties hiervan?

Hoe worden Stadjers aan de voorkant betrokken?

 



Participatie onder de omgevingswet

De Raad krijgt de taak toebedeeld van het beoordelen van de 
participatie zoals gegund door de projectontwikkelaar.                   
Welke maatstaven wil de raad hierbij aanleggen?

Kan er door de bewoners geparticipeerd worden bij 
individuele bouwprojecten en zo ja in welke vorm?

In het coalitieakkoord is sprake van ‘gebiedsgericht werken’.               
Wie mogen hieraan meedoen? 

                        



Aan de voorkant betrekken van de burger kan 
eenvoudig
 Vlaanderen



contactgegevens

Platform Cultureel Erfgoed Groningen
pceg@groningenbinnenstad.nl

Bewonersvereniging Groningen Binnenstad
bestuur@groningenbinnenstad.nl

Buurtvereniging het A-Kwartier
hetakwartier@gmail.com

Bewonersorganisatie Binnenstad Oost
bestuur@binnenstad-oost.nl

Bewonersorganisatie HortusEbbinge
hortusebbinge@gmail.com

Provinciale commissie van de Bond Heemschut
groningen@heemschut.nl

Stichting Vrienden van de stad Groningen
info@vriendenstadgroningen.nl


