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Omschrijving Eén van onze centrale thema’s is “Landschap met allure”. Dat is, naast de 

landschappelijke kwaliteit, mede te danken aan het vele culturele erfgoed in onze 
gemeente. We koesteren dit erfgoed en willen dat bewaren en veiligstellen voor de 
generaties na ons. Wij vinden de zorg voor het monumentale erfgoed daarom 
belangrijk en ondersteunen een verschuiving van restauratie naar planmatig 
onderhoud. 

 
Programma in 
beeld 

   
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde 
effecten) 

In programma 17 wordt naast de instandhouding van monumenten, dorpsgezichten 
en beeldbepalende panden ook een verbreding bereikt naar erfgoedbeleid. Ons 
erfgoed en cultuurhistorie wordt op een laagdrempelig niveau bereikbaar gemaakt 
voor de burger. Hiertoe is in 2009 gewerkt aan de totstandkoming van de Atlas voor 
Tynaarlo. Op basis van deze Atlas wordt in 2010 beleid geformuleerd ten aanzien 
van de omgang met cultuurhistorie. 
 
In aansluiting op provinciale- en rijksregelingen zal de gemeente Tynaarlo haar 
monumentenverordening van 2004 herzien. Doelstelling is het komen tot een 
algehele ‘erfgoedverordening’. Naast monumenten sec gaat hierbij ook aandacht uit 
naar archeologie en waardevolle bomen. 
 
Op dit moment wordt gewerkt aan herziening van bestemmingplannen voor kleine 
kernen en het buitengebied. In de bestemmingplannen heeft de gemeente Tynaarlo 
een lijst van z.g. ‘karakteristieke’ (beeldbepalende)gebouwen opgenomen die 
opnieuw gewaardeerd worden. Een dergelijke periodieke inventarisatie c.q. 
actualisatie van het in de gemeente aanwezige cultuurhistorische erfgoed is nodig. 
 
Eigenaren van cultuurhistorisch erfgoed worden voorts adequaat geadviseerd 
omtrent instandhouding, restauratie, bestemming en onderhoud. We coördineren en 
faciliteren de organisatie van de Open Monumentendag. Binnen het erfgoedtraject 
streeft de gemeente Tynaarlo naar samenwerking met de buurgemeenten. Concreet 
wordt samengewerkt met de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze om 
gezamenlijk vorm te geven aan de op te stellen archeologische beleidswaardenkaart 
(2010 gereed). Tevens behoort het aanstellen van een regio-archeoloog tot de 
mogelijkheden. 

  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit 

programma. 
 

Vastgesteld beleidsstuk Jaar van vaststelling Opmerkingen 
Structuurplan Raad, 10 oktober 2006  
Welstandsnota 
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dorpsgezichten 
Monumentenverordening 
 

Raad, 22 juni 2004 
 
 
 
Raad. 10 augustus 2004 
 

Herziene versie 5 aug 2008 
college 
Middels bestemmingsplannen 
vastgelegd 
 

 



  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De aanwezigheid van cultuurhistorische elementen in het (woon)landschap 
borgen  

• Uitdragen van de  “Atlas van Tynaarlo” om het culturele erfgoed van de 
gemeente laagdrempelig te maken voor de burger. Door middel van deze 
Atlas maken we voor de burger inzichtelijk welke cultuurhistorische waarden 
belangrijk zijn voor de gemeente Tynaarlo. De Atlas wordt tevens gebruikt 
als input voor b.v. woningbouw- en herinrichtingsplannen; en wordt tevens 
ingezet voor stimulering van cultuurtoerisme. Op basis van alle aanwezige 
informatie wordt in 2010 de stap gezet worden naar integraal beleid ten 
aanzien van de cultuurhistorie. 

• Vergunningverlening en advisering bij aanvragen omtrent provinciale en 
Rijksmonumenten.  

• Opstellen onderhoudsplan in het kader van het Besluit Rijkssubsidiering 
Instandhouding Monumenten voor Rijksmonumenten in gemeentelijk 
eigendom 

• Opstellen verordening ‘Erfgoedbeleid gemeente Tynaarlo’ beslaande in 
eerste instantie Monumentenzorg (bebouwde omgeving), Archeologie 
(Malta) en monumentale bomen / landschapselementen (APV); aansluitend 
op het LOP. 

• Het in overleg met de provincie inbedden van archeologie in de 
gemeentelijke praktijk middels het opstellen van een Archeologische 
beleidswaardenkaart van de gemeente Tynaarlo (gereed 2010).  

• Het inventariseren van de kwaliteit van het erfgoed binnen de gemeente 
Tynaarlo. In eerste instantie richten we ons hierin op de bebouwde 
omgeving. Hiertoe wordt een inventarisatie uitgevoerd voor 
beeldbepalende‘karakteristieke’ objecten binnen de te herziene 
bestemmingplannen. In het kader van gebiedsgerichte benadering kunnen 
ensembles als beeldbepalend opgenomen worden. . 

 
Cultuurhistorische elementen in het (woon)landschap. 

• Organiseren Open Monumentendag 
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raadsstukken 
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