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Geacht college, 
 
  
Op 8 december 2022 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 
wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde lid, 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met 
artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij 
daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden. 
 
Advies  
Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met daaraan 
verbonden een aantal voorwaarden om te komen tot meer restauratiekwaliteit 
namelijk: 
 
- een restaurator aan te trekken als supervisor voor het conserveren van de 
schilderingen en het schadeherstel;  
- het aanvullen en uitwerken van het plan van aanpak (behandelvoorstel) voor 
het herstel van het metselwerk, pleisterwerk en de schilderingen op basis van 
nadere, visuele inspectie ter plaatse, noodzakelijke analyses van eerdere ingrepen 
en materialen en de aandachtspunten onder motivering in dit advies; 
- het aangevulde en uitgewerkte behandelvoorstel opnieuw ter beoordeling voor 
te leggen voor advies aan de specialist kleur en schilderingen van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed; 
- de aanvullende onderzoeken, gewijzigde behandelplan, de uitvoering en de 
oplevering goed te documenteren in het belang van toekomstig onderhoud en 
restauratie; 
- toezicht te houden op de uitvoering en de RCE te informeren over de stand van 
zaken middels verslagen; 

http://www.cultureelerfgoed.nl
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- in geval van het tevoorschijn komen van nieuwe schilderingen, deze vondst te 
melden en in overleg met de wettelijke adviseurs te komen tot een verantwoorde 
omgang hiermee 
- de werkzaamheden te combineren met de versterkingsopgave, in overleg met 
de eigenaar en de NCG. 
 
Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik 
de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag. 
 
Het plan en de ingreep 
De aanvraag bestaat uit twee componenten: het herstellen van bevingsschade en 
het conserveren van pleisterwerk met decoratieve schilderingen in en aan de 
Mariakerk in 't Zand. Het herstel van bevingsschade betreft de reparatie van 
scheurvorming in het metselwerk, zowel in de gevels (interieur en exterieur) als 
in de gewelven. 
 
Motivering  
Het voornemen bevingsschade aan de kerk te herstellen en de schilderingen te 
conserveren komt ten goede van de monumentale waarde van het rijksmonument 
en wordt om die reden van harte ondersteund. Het schadebeeld van de scheuren 
(door de architect) en van de schilderingen (door de restauratoren) is goed 
vastgelegd op afzonderlijke tekeningen. Ik kan mij vinden in de hoofdlijnen van 
het conservatieplan voor de schilderingen (opgesteld door de restauratoren) en 
het advies aardbevingsherstel, beide gedateerd 29 juli 2022. Echter op 
onderdelen bevat het plan nog onduidelijkheden en/of lacunes. Om de 
restauratiekwaliteit van het voornemen te borgen en te vergroten adviseer ik een 
aantal voorwaarden op te nemen in de vergunning. Deze licht ik hieronder toe. 
 
Voor het vergroten van de restauratiekwaliteit adviseer ik een deskundig 
restaurator (gespecialiseerd in middeleeuwse muurschilderingen) als supervisor 
aan te laten trekken om de werkzaamheden aan te sturen. Zowel het voor 
schadeherstel als de conservering van de schilderingen. Uit het rapport ‘Schade 
inventarisatie Mariakerk ’t Zand Holstein Restauratie Architectuur Werk 0426 
(19.09.2022, pagina 19) maak ik op dat cultuurhistorisch schilderwerk door een 
restauratieschilder wordt geretoucheerd. De schilderingen in de kerk zijn van een 
zeer hoge kwaliteit en van hoog monumentale waarde. Een restauratieschilder 
heeft niet voldoende expertise om dergelijke werkzaamheden uit te voeren. Een 
restaurator gespecialiseerd in middeleeuwse schilderingen wel. Deze kan tevens 
een waardevolle bijdrage leveren aan het herstel van het metselwerk in het 
exterieur en interieur van de kerk. Bijvoorbeeld voor het borgen van minimaal 
materiaalverlies, het maken van de juiste keuzen m.b.t. het materiaalgebruik en 
het behoud van mogelijke verborgen verfsporen. 
 
Voor het vergroten van de restauratiekwaliteit adviseer ik het plan van aanpak op 
onderdelen uit te werken en aan te vullen tot een behandelvoorstel voor het 
herstel van het metselwerk, pleisterwerk en de schilderingen. In geval van vragen 
kan de specialist kleur en schilderingen u en/of de eigenaar adviseren. In dat 
kader vraag ik uw aandacht voor: 
- in het algemeen is het van belang de uitkomsten van aanvullende 

onderzoeken, eventuele wijzigingen van het behandelvoorstel, de uitvoering 
van de werkzaamheden en de oplevering goed worden vastgelegd in woord en 
beeld met aandacht voor werkwijze en toegepaste materialen. Dit in het 
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belang van toekomstig herstel. Op deze wijze blijft kennis behouden kan deze 
verder worden opgebouwd; 

- voldoende toezicht te houden op de uitvoering en de RCE te informeren over 
de voortgang middels de verslaglegging van de restauratiewerkzaamheden. 
Op deze wijze kan de specialist van de RCE u beter van dienst zijn bij 
vervolgvragen, adviezen en kennisuitwisseling. Daarnaast is informatie over 
de voortgang belangrijk voor het RCE kennisdossier van dit rijksmonument; 

- een aanvullende visuele inspectie vanaf een steiger/ hoogwerker uit te laten 
voeren. Op dit moment heeft alleen een inspectie van de schilderingen plaats 
kunnen vinden vanaf de kerkvloer. Het is van belang het behandelvoorstel 
aan te vullen met deze informatie; 

- aanvullend onderzoek naar noodzakelijke analyses van eerdere ingrepen en 
materialen te laten verrichten. Op dit moment is nog niet volledig duidelijk 
hoe bijvoorbeeld eerdere herstellingen precies hebben plaatsgevonden. Het is 
van belang dat het behandelvoorstel aan te vullen met deze informatie; 

- het aangeleverde schadebeeld van de scheuren (door de architect) en de 
schilderingen (door de restauratoren) op afzonderlijke tekeningen samen te 
voegen om te komen tot een totaalbeeld van de schades en de relatie van 
deze schades tot de zichtbare schilderingen; 

- het behandelvoorstel te verduidelijken op welke wijze ingrepen plaats vinden. 
Zoals hoe vullingen in of rondom de schilderingen die spanningen veroorzaken 
worden verwijderd en vervangen en op welke wijze storende verkleuringen 
eventueel worden gereduceerd. De ervaring leert dat de vraag wanneer een 
verkleuring storend is, zeer subjectief is, evenals de keuze voor de oplossing. 
Datzelfde geldt ook voor het retoucheren van verkleuringen. Om die reden is 
het van belang dat deze werkzaamheden in goed overleg plaatsvinden; 

- Het verduidelijken van de precieze samenstelling van de voorgestelde 
injectiemortel. Het advies is de samenstelling van de injectiemortel af te 
stemmen op de samenstelling van het originele materiaal en deze vooraf te 
analyseren. Wanneer het noodzakelijk is voor het behoud van de 
schilderingen, wordt het aanwezige fixatief eventueel verwijderd. In dat geval 
is het advies ook de wijze van verwijderen te verduidelijken; 

- In overweging te nemen het herstel van de haarscheuren in het pleisterwerk 
op te laten nemen in het behandelplan, in overleg met de eigenaar en de 
specialist kleur- en schilderingen van de RCE. De keuze hangt samen met de 
samenstelling van de achterliggende pleisterlagen. Bij een ouder pakket aan 
pleisterwerk heeft het de voorkeur om zoveel mogelijk van het pleisterwerk te 
behouden door middel van een injectie met (kalk)coulis, en absoluut geen 
pleisterwerk weg te hakken daar waar schilderingen zijn aangebracht; 

- Met zorg om te gaan met het spoelen van scheuren. In het rapport schade 
inventarisatie (pagina 19) staat vermeld dat scheuren goed dienen te worden 
schoongemaakt en gespoeld met water, e.e.a. volgens de productspecificatie 
van de injectiemortel. Het spoelen met water van scheuren is een risico voor 
omringend pleister- en schilderwerk, zeker wanneer hier al zouten in 
aanwezig zijn. Om die reden is het van belang om het inbrengen van extra 
vocht in of tegen het metselwerk, pleisterwerk of schilderwerk zo veel 
mogelijk te voorkomen.  

- De uitvoering van de werkzaamheden goed te laten plannen. Veel 
werkzaamheden kunnen niet in de winter, bij lage temperaturen, 
plaatsvinden, vanwege de verwerkbaarheid van materialen.  

- Waardevolle schilderingen niet te reinigen met Akapad zoals wordt 
voorgesteld in de aangeleverde stukken. Uit onderzoek is gebleken dat dit 
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materiaal behoorlijk schurend kan zijn, en restmateriaal achter kan laten op 
de schilderingen dat vervolgens zal verkleuren en andere schades met zich 
mee kan brengen; 

- Nader onderzoek naar de monumentale waarde/ datering/ authenticiteit van 
de rode baksteenimitatie om te komen tot een verduidelijking van de aanpak. 
Baksteenimitaties vormen een van de oudste afwerkingen van Groninger 
kerken. De oorzaak van de waargenomen zoutaantasting is onduidelijk en 
waarom ervoor wordt gekozen om afschilferende verf hier weg te borstelen in 
plaats van te behouden. Om die reden adviseer ik om te analyseren of het 
hier gaat om origineel materiaal, een latere reconstructie of een combinatie 
van beide. Daar waar in de stukken vermeld wordt dat op verschillende 
locaties de zoutaantasting in het recentere verleden al eens is bijgewerkt zal 
de verf indien mogelijk worden verwijderd. Waarom dit dient te gebeuren 
wordt echter uit de stukken niet duidelijk.  

 
Tenslotte merk ik op dat de kerk vooralsnog op de lijst staat om de gewelven te 
versterken. Deze versterkingsopgave maakt op dit moment geen onderdeel uit 
van de aanvraag. Mijn advies zou zijn om het versterken samen met het 
schadeherstel en de conservering. Met het afzonderlijk uitvoeren van deze 
werkzaamheden kan het nu voorgestelde herstel van de schilderingen in de nabije 
toekomst mogelijk (deels) tenietgedaan worden door de noodzakelijke versterking 
van de gewelven. Deze versterking kan nieuwe scheuren veroorzaken, waardoor 
er opnieuw werkzaamheden aan de schilderingen moeten plaatsvinden. Andersom 
kan met de werkzaamheden aan de schilderingen niet geanticipeerd worden op 
het voornemen voor de versterking. Om die reden heeft het de voorkeur om het 
schadeherstel onderdeel te maken van de versterking en deze gelijktijdig uit te 
voeren. Hiertoe heb ik de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gevraagd om 
een verduidelijking van de planning en de werkzaamheden voor het versterken 
van de kerk. Ik vraag ook uw aandacht om een en ander samen te brengen. 
 
Uitgangspunten 
Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van 
rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij ‘Uitgangspunten en 
overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten’ op 
www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl 
 
Afschrift en tekeningen 
Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van  
het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te 
sturen naar de staatssecretaris van OCW, via het Omgevingsloket online of 
omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl. 
 
Vragen 
Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact 
opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat. 
 
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
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