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Betreft: Schriftelijke vragen over het behoud en onderhoud van Oldambster herenboerderijen 

 
Geacht College,  

 
Onlangs lazen wij in Dagblad van het Noorden1 een artikel over de zorgwekkende toestand van een deel 

van de Oldambster herenboerderijen. Meerdere boerderijen zijn in vergaande staat van verval, 

waardoor dit voor het Oldambt en de provincie Groningen kenmerkende type boerderij langzamerhand 

steeds meer dreigt te verdwijnen. Subsidieregelingen zijn in veel gevallen niet toereikend voor 

eigenaren om de hoge onderhoudskosten te dekken, ook omdat de boerderijen niet altijd als 

(rijks)monument of karakteristiek pand zijn aangewezen. Bovendien is de situatie door schade als gevolg 

van gaswinning, zoutwinning en droogte vaak zeer complex. Mede gelet op ambitie van de provincie 

om cultureel en landschappelijk erfgoed in onze provincie te behouden en hierin te investeren, hebben 

wij de volgende vragen:  

 

▪ Bent u op de hoogte van het genoemde artikel in Dagblad van het Noorden en de zorgen die 

hierin door zowel de boerderijeigenaren als erfgoedadviesorganisatie Libau worden geuit?  

▪ Bent u met de Provinciale Statenfractie van D66 van mening dat deze kenmerkende boerderijen 

behouden moeten blijven voor de toekomst? Zo ja, hoe heeft u zich hier in de afgelopen jaren 

voor ingezet en hoe gaat u zich hier de komende tijd (extra) voor inspannen? 

▪ In het artikel wordt aangegeven dat er overleg plaatsvond over de toekomst van de boerderijen 

tussen verschillende betrokken partijen, waaronder de provincie, maar dat dit sinds het begin 

van de coronacrisis geen vervolg heeft gehad. Wat is hiervan de oorzaak en bent u bereid dit 

overleg op korte termijn voort te zetten? 

 
1 Dagblad van het Noorden. (9 oktober 2021). Deze herenboerderijen in Oldambt staan al jaren te verpauperen. Worden de 

paleizen van de Graanrepubliek gered door de gekte op de woningmarkt? https://dvhn.nl/groningen/Een-deel-van-de-

prachtige-herenboerderijen-in-Oldambt-staat-te-verpauperen.-Hebben-zij-nog-toekomst-27083684.html  
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▪ De gemeente Oldambt is bezig met de ontwikkeling van een ‘toekomstvisie boerderijen’, maar 

dit proces heeft door capaciteitsproblemen een jaar stilgelegen. In hoeverre was u van deze 

vertraging op de hoogte en is het mogelijk dat de provincie ondersteuning biedt om de 

ontwikkeling van deze visie te versnellen? 

▪ In 2019 verscheen een rapport van Libau2 over de toekomst van de Oldambster 

herenboerderijen waarin verscheidene adviezen worden gegeven. Meerdere van deze adviezen 

zijn specifiek gericht aan de provincie, zoals het faciliteren van een Boerderijenloket, het zoeken 

naar financiële mogelijkheden (specifiek voor niet-rijksmonumenten) en het geven van ruimte 

voor nieuwe invullingen in bestemmingsplannen, regelgeving en beleid. Wat is tot op heden de 

status van de opvolging van deze adviezen? 

 
We kijken uit naar uw beantwoording van deze vragen. 

 
Met hartelijke groet, 

 
Namens de Statenfractie van D66 Provincie Groningen, 

 
Paula Benjamins-van Oudheusden 

 
2 Libau. (mei 2019). Toekomst Oldambster boerderijen, hoofdrapport en advies. https://www.libau.nl/wp-
content/uploads/1._LK_-Toekomst-Oldambtster-boerderijen_hoofdrapport-en-advies.pdf  
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