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Werkdocument naar aanleiding van bespreking 15 maart 2018  



Totstandkoming lijst karakteristieke objecten  

1. Groslijst  

2. Voorselectie  

3. Informeren raad  

4. Werkgroepen  

5. Definitieve selectie en voorlopige aanwijzing (hoor en wederhoor)  

6. Definitieve aanwijzing 

 

Selectiecriteria  

1. Cultuurhistorische waarde  

2. Architectuurhistorische waarde  

3. Stedenbouwkundige / ensemblewaarde  

4. Authenticiteit  

5. Zeldzaamheid 

  



Aanleiding; 

De directe aanleiding voor de gemeenten om het gebouwde erfgoed nader in beeld te brengen en over te gaan tot de 

selectie van karakteristieke bebouwing vormt de bedreiging van het gebouwde erfgoed door gaswinning 

gerelateerde bevingen. Inmiddels hebben vele eigenaren in de gemeenten schade gemeld aan hun panden. Op dit 

moment wordt naast schadeherstel tevens gewerkt aan scenario’s voor versterking van de panden waarvan de 

veiligheid op basis van de huidige normering (NPR) moet worden vergroot. 

Daarbij zullen ook opkoop, sloop en mogelijk herbouw in beeld komen, zoals ook in andere gemeenten in het 

bevingsgebied. Om een proactieve rol te kunnen spelen met betrekking tot behoud van de cultuurhistorische en 

omgevingskwaliteit, zetten de gemeenten nu in op gemeente brede inventarisatie en selectie van karakteristieke 

bebouwing.  

Dit biedt duidelijkheid vooraf, zowel richting de eigenaren als de andere partijen die bij de genoemde (versterkings-

)opgaven betrokken zijn, en voorkomt dat de gemeente slechts ad hoc en per individuele casus kan reageren op de 

ontwikkelingen. Daarnaast wordt vanuit de samenleving een groeiende belangstelling gesignaleerd voor – en een 

roep om – bescherming van cultureel erfgoed als drager van lokale identiteit. 

Doel; 

De gemeente is voornemens om karakteristieke panden aan te wijzen. Door middel van het planologisch verankeren 

van deze objecten in het bestemmingsplan kunnen eventuele sloopaanvragen op grond van de aanwezige 

cultuurhistorische waarden worden beoordeeld. 

Ook biedt de status van karakteristiek object zicht op de inzet van deskundigheid en begeleiding en mogelijk ook 

meer financiële ruimte om bij het pand passende maatregelen te treffen, mocht versterking uit oogpunt van 

veiligheid nodig zijn. 



Werkwijze; 

De conceptlijst is als volgt tot stand gekomen. Vertrekpunt van de inventarisatie is de lijst van objecten van het 

Monumenten Inventarisatie Project. Deze lijst is meer dan twintig jaar geleden opgesteld ten behoeve van de 

selectie van rijksmonumenten, en bleek toe te zijn aan herziening. Op basis van veldwerk en literatuuronderzoek is 

de bijgevoegde lijst tot stand gekomen. 

Door de gemeente is nadrukkelijk ingezet op het betrekken van de bevolking bij het proces van inventarisatie, 

waardering en selectie. 

Daartoe is de gemeente verdeeld in drie deelgebieden, namelijk Delfzijl en Farmsum, het gebied ten noorden van 

Delfzijl en het gebied ten zuiden van Delfzijl. Voor elk van de deelgebieden in de gemeente is een werkgroep 

samengesteld waarin lokale deskundigen afkomstig uit (cultuur-)historische verenigingen en andere betrokken 

burgers zitting nemen. Tijdens de werksessies zullen de objecten nader worden gepresenteerd en zal de mening van 

de werkgroep leden worden gevraagd over het al dan niet opnemen van deze objecten op de lijst van karakteristieke 

panden.  

  



Leeswijzer; 

Hoofdstuk 2 bevat het belangrijkste onderdeel van dit document, de bespreeklijst met karakteristieke bebouwing. 

De objecten op de lijst zijn gerangschikt per hoofdkern en vervolgens op straatnaam en huisnummer. Ieder object is 

voorzien van een korte beschrijving en een score ten aanzien van de vijf algemeen gehanteerde criteria voor de 

waardering van gebouwd erfgoed. Deze criteria zijn opgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE).  

Hoofdstuk 3 bevat een nadere omschrijving van deze criteria.  

Hoofdstuk 4 bevat een overzicht van de rijksmonumenten in het gebied.  

Tot slot bestaat hoofdstuk 5 uit een beknopt overzicht van de gebruikte bronnen. 

Uiteraard zullen wij voorafgaand aan de bespreking van de lijst het doel en de werkwijze nader toelichten. Wij 

danken u bij voorbaat voor uw betrokkenheid bij dit onderwerp en zien uit naar een vruchtbare discussie. Mocht u 

voor die tijd nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marieke Bosma, Gemeente Delfzijl. 

  



 



  



 



Overzicht Rijksmonumenten Losdorp 

 



Vanuit het dorp zijn de volgende objecten genoemd als toevoeging op deze lijst; 

Fraeilemaweg 19        Fraeilemaweg 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schafferweg 23         Westendorpweg 6 

  



 

Westendorpw eg 11         Westendorpweg 29 


