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Afvoering van het register 
van beschermde monumenten: 
Monumentnummer : 14957 
Gemeente : Emmen 
Marktplein 7 te Emmen, e.a. 

bijlage 

1 
datum 

f/" 

Met verwijzing naar artikel 8, eerste lid, juncto artikel 4, van de Monumentenwet 1988 
(Staatsblad 1988 nr. 638) zend ik u hierbij een afschrift van mijn besluit van heden, 
nummer n.v.t.. Naar de inhoud verwijs ik u kortheidshalve. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
dr. Ronald H.A. Plasterk, 
namens deze, 
het hoofd van de afdeling Ondersteuning Wettelijke Taken, 

mr. M.P. Otten 

Postbus 1600 

3800 BP Amersfoort 
T 033-42 17 421 
F 033-42 17 999 

info@racm.nl 
"w-ww.racm.nl 

RACM Amersfoort 
Kerkstraat 1 
3811 CV Amersfoort 
T 033-42 27 777 
F 033-42 27 799 

RACM Lelystad 
Oostvaardersdijk 01-04 
8244 PA Lelystad 
T 0320-269 700 
F 0320-269 750 

RACM Zeist 
Broederplein 41 
3703 CD Zeist 
T 030-69 83 211 
F 030-69 16 189 
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BESLUIT 
n.v.t. 

KOPIE BESLUIT 

Q 4 C W T 
DATUM: O f U M . 

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, 

Gelet op de artikel 8 juncto 3 en 4 van de Monumentenwet 1988 (Staatsblad 
1988 nr. 638); 
Gehoord de gemeente waarin de hierna te noemen onroerende zaak is gelegen; 
Gehoord gedeputeerde staten van de provincie waarin de hierna te noemen 
onroerende zaak is gelegen, indien dit zich bevindt buiten de in artikel 20a, 
eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994 nr. 475) bedoelde 
bebouwde kom; 
Gehoord de Raad voor cultuur; 

Van oordeel dat aan verdere bescherming van het pand ingevolge de wet de zin 
is ontvallen; 

E S L U I T : 

Het als volgt aan te duiden monument af te voeren voor de hierna vermelde 
gemeente : 

Provincie : Drenthe 
Gemeente : Emmen 

Monumentnummer : 14957 

PLAATSELIJKE AANDUIDING 

Plaats 
Straat 
Hui snummers 

: Emmen 
Marktplein 

; 7, 9 

KADASTRALE AANDUIDING 
EN 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Kad. Gemeente ; Emmen 
Sectie : K 
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Nummer 

Soort recht 
Gerechtigde 
Straat 
Woonplaats 

Soort recht 
Gerechtigde 
Straat 
Woonplaats 

2425 

Recht van eigendom 
Johannes Gerardus Bernardus Lubbers 
Noordbargerstraat 51 
7812 AA EMMEN 

Verzoeker 
RACM 
Postbus 1600 
3800 BP AMERSFOORT 

OMSCHRIJVING 

Goed bewaarde boerderij uit het derde kwart van de 19e eeuw. Het met 
een pannen wolfdak overdekte woongedeelte heeft een deuromlijsting en 
schuiframen uit de bouwtijd. Stal gedeelte met riet gedekt. 

Voor de overwegingen die aan dit besluit ten grondslag liggen, wordt 
verwezen naar de bij dit besluit gevoegde bijlage, die geacht moet 
worden in dit besluit te zijn herhaald en opgenomen, alsmede naar de 
bovengemelde omschrijving. 

Indien geen bezwaar tegen dit besluit wordt ingesteld volgt, 
behoudens andere onvoorzienbare omstandigheden, afvoering uit het 
register van beschermde monumenten binnen een termijn van drie 
maanden. 

Een afschrift van dit besluit zal, onder gelijke dagtekening, worden 
verzonden aan: 

- RACM 
Postbus 1600 
3800 BP AMERSFOORT 

- De heer J.G.B. Lubbers 
Noordbargerstraat 51 
7812 AA EMMEN 

- Provincie Drenthe 
- Gemeente Emmen 

Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het monument is 
gelegen, leggen dit besluit op de secretarie ter inzage. De 
burgemeester maakt de terinzagelegging op de gebruikelijke wijze 
bekend. 

Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 
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Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit hem is toegezonden schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende 
dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding 
van "Bezwaar", ter attentie van CFI, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer 
informatie over het maken van bezwaar vindt u op www.bezwaarschriftenocw.nl. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
dr. Ronald H.A. Plasterk, 
namens deze, 
het hoofd van de afdeling Ondersteuning Wettelijke Taken, 

w.g. 

mr. M.P. Otten 

Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 

http://www.bezwaarschriftenocw.nl
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BESLUITMOTIVERING 

- bijlage bij besluit op verzoek tot afvoering uit het register van beschermde monumenten als bedoeld in artikel < 
van de Monumentenwet 1988 -

betreffende 

boerderij uit het derde kwart 19e eeuw 

gemeente : Emmen 
plaats : Emmen 
straat en huisnummer : Martkplein 7 - 9 

monumentnummer : 14957 

VERZOEKER 

Het voornemen tot afvoering is afkomstig van de Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten, afgekort: RACM. 
Reden voor het verzoek is brand in de ochtend van 27 december 2006 waarbij het 
bedrijfsgedeelte grotendeels verloren is gegaan. 

HOREN VAN BELANGHEBBENDEN 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8 en artikel 3, vierde lid, van de 
Monumentenwet 1988, heeft de gemeente belanghebbenden op de hoogte gesteld 
van het verzoek tot afvoering uit het register van beschermde monumenten en 
hen in de gelegenheid gesteld zich te doen horen. 
Van bezwaar is niet gebleken. 

ADVIES GEMEENTE 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen hebben bij brief d.d. 
21 juni 2007 geadviseerd positief te beslissen inzake het verzoek tot afvoering als 
rijksmonument. 

ADVIES PROVINCIE 

Aan Gedeputeerde Staten is niet gevraagd te adviseren omdat het object binnen 
de bebouwde kom staat. 
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ADVIES RAAD VOOR CULTUUR 

De Raad voor Cultuur heeft bij brief d.d. 8 september 2008 geadviseerd positief te 
beslissen inzake het voorstel tot afvoering als rijksmonument. 
De Raad is van mening dat de boerderij op deze plek herinnert aan de agrarische 
oorsprong van Emmen en derhalve van belang is. In de huidige staat verwijst de 
boerderij echter in weinig meer naar het oorspronkelijke gebouw. De 
monumentwaarde van het gebouw is door de brand zodanig verminderd, dat 
afvoering van de rijkslijst gerechtvaardigd is. 

WAARDERING 

Als gevolg van de uitslaande brand en het, vrijwel aansluitend op de catastrofe 
door de brandweer neerhalen van de gevels van het bedrijfsgedeelte van de 
voormalige boerderij, is het historische object in aard, aanzien, essentie en 
omvang ernstig gedevalueerd. De architectonische twee-eenheid die (historische) 
boerderijen kenmerkt bestaat in beginsel uit een afleesbaar en beleefbaar 
architectonisch onderscheid tussen een woon- en een bedrijfsgedeelte dat onder 
één en het zelfde dak is ondergebracht. Wat nu na de brand resteert, is het 
woongedeelte, zonder een verwijzing naar de bedrijfsvleugel, want die is 
helemaal verdwenen. Als gevolg staat het woongedeelte er verweesd bij, niet in 
een agrarisch gebied of op een boerenerf, maar op een stadsplein in het centrum 
van Emmen. De architectuurhistorische karakteristieken en de bouwhistorische 
betekenis van het object hebben door de calamiteit zodanig verlies geleden dat de 
wetenschappelijke waarde, de schoonheid en de herkenbaarheid van het 
monument niet langer onder de criteria, behorend bij een wettelijk beschermd 
monument, kunnen worden gerangschikt. 

CONCLUSIE 

Aan de overwegingen van de Monumentenwet 1988 ligt onder meer ten grondslag 
het meer betrekken van lagere overheden bij het behoud van monumenten. In de 
Memorie van Toelichting wordt het grote belang gememoreerd dat in de huidige 
wet wordt gehecht aan de inbreng van vooral de gemeente over de aanwijzing. 
Hoewel op rijksniveau over het al dan niet afvoeren wordt beslist, komt aan de 
adviezen van de andere overheden een invloedrijke plaats toe. Slechts op 
zwaarwegende gronden zal de Minister van die adviezen kunnen afwijken. In dit 
geval bestaat daartoe geen aanleiding. 
Geconcludeerd kan worden dat de afvoering wegens het ontbreken van 
monumentale waarden is gerechtvaardigd en dat deze afvoering geen bezwaren 
ontmoet. 
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