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Algemeen

In het afgelopen jaar is door veel mensen veel tijd gestoken in de uitermate complexe regelgeving 

op het gebied van het omgevingsrecht, paradoxaal genoeg als gevolg van de wens om te 

dereguleren. Met de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), die op 1 oktober 2010 

van kracht werd, is het aantal afzonderlijke vergunningen sterk afgenomen. Maar de regels – vooral 

de regels voor vergunningvrij bouwen – zijn dermate complex, dat zelfs experts in verhitte internet 

discussies steeds nieuwe mazen en feilen ontdekken.

Die discussie is ook niet verwonderlijk. Regels zijn nooit een doel op zich. Ze zijn er gekomen 

omdat op basis van een analyse van bestaande waarden, ambities geformuleerd zijn met betrekking 

tot de omgevingskwaliteit. Het instrumentarium is gebouwd om deze ambities te kunnen 

realiseren. Wie gaat morrelen aan beleid en instrumentarium, wie regels afschaft en kosten 

reduceert, moet beseffen dat de onderliggende waarden nog steeds bestaan en dat dit gemorrel 

onvermijdelijk consequenties heeft voor de ambities. Wanneer je vast houdt aan je ambities, terwijl 

je de regels vermindert, dan krijg je paradoxale maatregelen waar burgers en ondernemers weinig 

mee opschieten. Een voorbeeld.

Op rijksniveau zijn tal van beleidsambities geformuleerd met betrekking tot de kwaliteit van het 

open landschap. Er zijn Nationale Landschappen aangewezen, de rijksnota Ruimte schenkt veel 

aandacht aan het belang van groene openheid rond en tussen de steden en de regering subsidieert 

(inter-)gemeentelijke Landschapsontwikkelingsplannen. Daar bovenop kwam het programma Mooi 

Nederland, waarmee oud-minister Cramer de verrommeling van het landschap te lijf ging. Niet 

alleen mooie woorden, maar ook boter bij de vis: er kwam bijvoorbeeld geld voor het saneren van 

verspreid liggende kassen.

Door de nieuwe regels die per 1 oktober 2010 van kracht zijn geworden, kunnen nu overal in het 

buitengebied kassen bij agrarische bedrijven gebouwd worden. Zonder enige discussie, zonder 

eisen aan vormgeving, lichtuitstraling en situering. Daarmee wordt de kassensanering uit het 

programma Mooi Nederland tot onbegrijpelijk, paradoxaal, contraproductief en heel kostbaar non-

beleid. Dit voorbeeld uit vele toont aan dat het onverstandig is om te schrappen in beleidsregels 

en uitvoeringsinstrumenten, terwijl de ambities ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit wel beleden 

blijven.

Zo werd er met één rijkspennenstreek een streep gezet door de gemeentelijke autonome 

opdracht om, waar dat nodig wordt geacht, zorgvuldige eisen te stellen aan de bouw- en 

beeldkwaliteit van de publieke ruimte. Mede dankzij inbreng van de Federatie Welstand heeft de 

Tweede Kamer op het nippertje voorkomen, dat naast de vereisten voor de bouwvergunning, ook 

nog eens de bestemmingsplanbepalingen op de achter- en zijerven werden geschrapt. Door dit 

succesje kunnen gemeenten, zij het moeizaam en omslachtig en slechts tot bepaalde hoogte, nog 

steeds kwalitatieve randvoorwaarden opstellen voor vergunningvrije bouwwerken, in het belang 

van de publieke ruimtelijke kwaliteit. Vandaar ook dat vanuit de Federatie in 2010 een handreiking 

(‘Vergunningvrij bouwen en ruimtelijke kwaliteit’) heeft gepubliceerd over het gebruik van het 
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bestemmingsplan, de welstand en de cultuurhistorie voor het bereiken van kwaliteit.

Overigens lijkt er slechts een kleine minderheid te zijn, die meent dat de zorg voor de ruimtelijke 

kwaliteit onder dit ongunstige gesternte geen prioriteit meer heeft. Juist in krimpgemeenten is 

investeren in kwaliteit het enige middel om te voorkomen, dat een teruglopend aantal inwoners 

verloedering in de hand werkt en daarmee een negatieve spiraal in gang zet. Maar ruimtelijke 

kwaliteit ontstaat niet vanzelf. De eerste verantwoordelijkheid voor de omgevingskwaliteit 

ligt bij initiatiefnemers die bouwen, beheren en slopen: particulieren met hun eigen woning en 

ondernemers die een kantoor of bedrijf ontwikkelen en beheren. Zij zullen in beginsel willen 

investeren in kwaliteit. Kwaliteit is echter niet voor iedereen hetzelfde. Bestedingsruimte, 

beoogd rendement, toekomstperspectief en bijvoorbeeld smaak verschillen per individu. De 

optelsom van alle particuliere investeringen in vastgoed en grond levert daarom niet, als vanzelf, 

omgevingskwaliteit op. Daar is regie voor nodig, op basis van een visie op de kwaliteit van een 

gebied.

Net als verrommeling en verwaarlozing is het bevorderen en in stand houden van 

omgevingskwaliteit mensenwerk. Over het algemeen merken we er weinig van: de kwaliteit van 

het gewone is in Nederland net zo vanzelfsprekend als het schone water uit de kraan, het gas en 

de riolering. 

Omgevingskwaliteit is een collectief en individueel goed. Het gaat ons allen aan. We profiteren 

ervan als het goed gaat en zijn de dupe als het niet goed gaat. Daarom is het een taak van de 

overheid om met en voor ons allen een visie over de kwaliteit van onze omgeving vast te leggen in 

een ruimtelijk plan en om de kwaliteit van bouwplannen van anderen te stimuleren, en desnoods 

bouwplannen te verbieden als ze afbreuk doen aan de omgevingskwaliteit. Die visie kan men 

beschouwen als een set afspraken voor het creëren en behouden van de kwaliteit en identiteit van 

dorp, stadswijk of landschap.
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Team ruimtelijke kwaliteit nederland

De provinciale welstands- en monumentenorganisaties hebben zich in 2010 formeel verenigd 

in het expertisenetwerk Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland dat kan voorzien in een 

breed netwerk van ad hoc inzetbare specialisten voor specifieke vragen op het brede terrein 

van ruimtelijke kwaliteit. Binnen dit netwerk kunnen de regionale organisaties gezamenlijk 

beschikken over ruim tweehonderd gekwalificeerde deskundigen, die samen veel vragen op 

dit gebied kunnen beantwoorden. Dit kan uiteenlopen van de begeleiding van particulier en 

collectief opdrachtgeverschap, via ervaring in de herbestemming van cultureel erfgoed, langs de 

deskundigheid van regionale identiteit ten aanzien van bebouwing en landschap tot de inpassing van 

snelwegen in het landschap.

Team ruimtelijke kwaliteit Groningen

In de nieuwe wet op de Ruimtelijke ordening zijn de verhoudingen tussen de verschillende 

overheden formeel grondig gewijzigd. In principe zijn de gemeenten nu voluit verantwoordelijk 

voor hun ruimtelijke plannen en behoeven zij in principe geen provinciale goedkeuring voor hun 

beleid in dezen. Voor veel Groninger gemeenten geldt dat zij voor de opzet en begeleiding van 

dergelijke plannen onvoldoende expertise in huis hebben. Libau wil deze leemte op beleidsniveau 

opvullen door de instelling van een Team Ruimtelijke Kwaliteit, dat gemeenten kan bijstaan in de 

ontwikkeling en uitvoering van hun ruimtelijke plannen. Enerzijds kan het daarbij, bijvoorbeeld 

in ateliervorm, gaan over een onderbouwde visie op grootschalige landbouw in het Groninger 

landschap, anderzijds wordt ook ingezet op directe ondersteuning van gemeenten bij het opstellen 

van programma’s van eisen voor ruimtelijke plannen en de beleidsmatige begeleiding ervan. 

De provincie Groningen heeft vanaf 2011 een drie jarige subsidie in het vooruitzicht gesteld, 

dankzij welke het Team en Atelier vorm en inhoud kunnen krijgen. Het voormalig hoofd van het 

Provinciaal Bouwheerschap treedt met ingang van 2011 in dienst van Libau als trekker van het 

Team Ruimtelijke Kwaliteit en tevens als adjunct-directeur van de Libau organisatie.

ontwikkelingen in de (grootschalige) veehouderij

Libau heeft in het kader van haar project Vitaal Platteland, Vitale Architectuur in samenwerking 

met Wageningen Universety-AgroCenter architecten, boeren en stallenbouwers concepten en 

plannen laten ontwikkelen, die adequate oplossingen kunnen bieden met name ook op het gebied 

van landschappelijke inpassing, beplanting en de landschappelijke schaal en architectuur van de 

bebouwing. Inmiddels is er een stal gerealiseerd en zitten er nog meer experimentele stallen in 

de pijplijn. Om deze ontwikkelingen te stimuleren heeft de provincie Groningen € 70.000 ter 

beschikking gesteld om deze initiatieven ook in concrete resultaten te laten landen. Daarnaast 

bevat dit programma als vervolg van Vitaal Platteland en Vitale Architectuur een uitgebreid 

voorlichting- en promotieprogramma, dat mede wordt gesubsidieerd door het Mesdagfonds, 

WUR-Agrocenter, NLTO en Libau.
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Waddenfonds

Samen met LTO-noord en Landschapsbeheer Groningen heeft Libau een subsidieverzoek 

ingediend bij het fonds ten behoeve van herstel van historische erven, historische boerderijen, 

erfbeplanting bij nieuwe agrarische bebouwing en nieuwe (grootschalige) agrarische schuren. 

De initiatiefnemers hebben daartoe met 30 eigenaren van boerderijen een principe overeenkomst 

gesloten voor de beoogde werkzaamheden. Voor bijvoorbeeld restauraties geldt een minimum 

investering van € 25.000 en een maximum van € 200.000 Deze aanvraag is gehonoreerd voor 

€ 2.100.000,- aan subsidies voor bedoelde activiteiten. Met een bijdrage van de provincie 

Groningen en de eigen bijdragen van de betreffende boeren zal de totale investering bijna 3 miljoen 

euro bedragen. Voor het herstel van historische boerderijen en voor nieuwbouw treedt voor 

Libau Renso Woltjes op als projectleider.

archeologie

De archeologische afdeling van Libau bestaat uit 3 archeologische deskundigen die alle gemeenten 

met uitzondering van de stad Groningen voorziet van adequate archeologische ondersteuning. 

In de praktijk betreft dit vooral adviezen aan gemeenten ten behoeve van de opstelling van 

bestemmingsplannen en concrete bouwaanvragen in archeologisch waardevolle gebieden. Voor 

de gemeenten treden de archeologen ook op als ambtelijk vliegende keep om de vragen die in dit 

verband aan gemeenten worden gesteld deskundig te behartigen. Voor een aantal gemeenten zijn 

in dit verslagjaar beleidsplannen met betrekking tot de archeologie opgesteld. Inmiddels beschikken 

de meeste gemeenten over een dergelijk beleidsdocument, dat voor elke gemeente op gelijke leest 

is geschoeid.

Landschap

Sinds 2008 is bij Libau een landschapsarchitect werkzaam. Deze door de provincie voor 50% 

gefinancierde functie betreft met name het ontwerpen van beplantingsplannen bij uitbreidingen van 

bestaande boerenbedrijven. In 2010 zijn ruim 40 plannen voor uitbreidingen van boerderijen, of 

nieuwe vestigingen al dan niet na een keukentafeloverleg voorzien van beplantingsplannen. In de 

voorafgaande jaren gelden dergelijke cijfers. Inmiddels wordt nagegaan in hoeverre deze plannen 

inmiddels ook tot concrete resultaten hebben geleid.
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Libau steunpunt Cultureel erfgoed

Eens per vier weken organiseert Libau Steunpunt een monumentenoverleg met 

vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Provincie  en Gemeentelijke 

vertegenwoordigers. Voor elke bijeenkomst worden drie of vier gemeenten uitgenodigd 

om aan dit overleg deel te nemen ten behoeve van algemene en specifieke informatie- en 

kennisuitwisseling. Op deze wijze  biedt dit overleg in de loop van één jaar alle gemeenten de 

mogelijkheid om inbreng te leveren. 

Zes Groninger gemeenten maken op contractbasis gebruik van de diensten van een ‘vliegende 

keep’ voor beleidsondersteuning op het terrein van de monumentenzorg. De andere gemeenten 

maken op ad-hoc basis gebruik van deze faciliteit van het Libau Steunpunt.

Onder het Steunpunt functioneert ook het Platform Monumentenzorg Groningen waarin alle 

relevante partijen op dit gebied jaarlijks samenkomen ten behoeve van uitwisseling van informatie 

en het ontwikkelen en stimuleren van beleid. In dit jaar ging het om de organisatie van een 

voorlichtingsbijeenkomst voor cultuurwethouders met als thema: de successen van het particulier 

initiatief. (een bijeenkomst welke in 2011 doorgang zal vinden).

steunpunt Libau monumentenzorg

Eens per vier weken organiseert Libau Steunpunt een monumentenoverleg met 

vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Provincie en Gemeentelijke 

vertegenwoordigers. Voor elke bijeenkomst worden drie of vier gemeenten uitgenodigd 

om aan dit overleg deel te nemen ten behoeve van algemene en specifieke informatie- en 

kennisuitwisseling. Op deze wijze biedt dit overleg in de loop van één jaar alle gemeenten de 

mogelijkheid om inbreng te leveren. 

Zeven Groninger gemeenten maken op contractbasis gebruik van de diensten van een ‘vliegende 

keep’ voor beleidsondersteuning op het terrein van de monumentenzorg. De andere gemeenten 

maken op ad-hoc basis gebruik van deze faciliteit van het Libau Steunpunt.

Onder het Steunpunt functioneert ook het Platform Monumentenzorg Groningen waarin alle 

relevante partijen op dit gebied jaarlijks samenkomen ten behoeve van uitwisseling van informatie 

en het ontwikkelen en stimuleren van beleid. In dit jaar ging het om een voorlichtingsbijeenkomst 

voor cultuurwethouders met als thema: de successen van het particulier initiatief.

Geplande nieuwbouw naast pakhuis Libau
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Bestuur

Het bestuur was in 2010 als volgt samengesteld.

E.A. Groot - burgemeester gemeente Appingedam

ir E.A.D. Koopmans              - architect

drs J.R.M.F. Cooijmans ra       - voorzitter raad van bestuur Ommelander Ziekenhuisgroep

K.B. Dijkstra                  - burgemeester gemeente Grootegast

ir J.R. Renzenbrink                  - projectontwikkelaar bij Woningcorporatie Lefier

ing H. Holstein   - senior beleidsmedewerker ruimte gemeente Vlagtwedde                                                       

In het bestuur traden de leden Groot, Cooijmans en Koopmans op als respectievelijk voorzitter, 

penningmeester en secretaris. 

Libau vormt een personele unie met de Monumentenwacht Groningen. Het bestuur en directie 

van Libau is gelijk aan dat van de Monumentenwacht. De Monumentenwachters opereren vanuit 

het depot in Aduard, het management en de administratie is in Pakhuis Libau gehuisvest. 

Binnen Libau opereert het Libau Steunpunt voor de monumentenzorg, dat deel uitmaakt van 

een landelijk netwerk van dergelijke steunpunten. Het Steunpunt wordt gesubsidieerd door de 

provincie Groningen en voorziet in de ondersteuning van gemeenten en monumenteneigenaren in 

de provincie Groningen.

Samen met zusterorganisaties in andere provincies maakt Libau deel uit van het landelijk Team 

Ruimtelijke Kwaliteit. Libau is tevens aangesloten bij de landelijke Federatie Welstand.
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Commissies

 

Welstandscommissies voor de gemeenten in de provincie Groningen 

voorzitters

ir P.W. Havik

R. van der Molen

mw R. Pot

architect leden

Y. Buursma, architect avb

T. Bouman, architect avb

ir R.W.Gerritsma

ir S. Kingma

J. Meijer

mw ir A. Ritzema

ir H. Spoelstra

stedenbouwkundige leden

ir H. van den Berg

ir J.v.d. Bospoort

Monumentencommissie voor de gemeenten in de provincie Groningen 

drs ir K.F. Geijzendorffer, voorzitter

B.S. Adema, restauratiearchitect

J. Battjes, bouwhistoricus

drs P. Karstkarel, architectuurhistoricus

ir E.A.D. Koopmans

drs H.D. Waterbolk, secretaris

Welstands- en monumentencommissie voor de gemeente Groningen 

voorzitter

ir H. Michel

architect leden

P.G.A. van Bussel

ir R. Hendriks

drs P. Karstkarel (t/m jan. 2010)

ir J.O.D. Kloosterman

mw ir P. van der Lely

ir S. van Seijen (mei 2010)

ir E.W.R. Zuidema
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Het bureau

mw drs C. Boer   - coördinator Libau Steunpunt / Monumentenwacht Groningen

ing H.H. Dorman - beleidsmedewerker

drs E. Dorsman - secretaris welstands- en monumentencommissie Groningen

drs C.M.J. Gevers - factotum

ir P.A. Goudswaard - rayonarchitect

ir P.W. Havik  - directeur

ing M.D.P. Hendriks arch avb - rayonarchitect

mw drs M. de Jong - archeoloog

ir G. Kleiman - secretaris welstands- en monumentencommissie Groningen 

mw drs A. Mennens-van Zeist - archeoloog

drs J. Molema - archeoloog

ir M.D. Oosterhagen - landschapsarchitect

mw G.J. Roos - administratie/secretariaat

ing J.W.L. Swen arch avb - rayonarchitect

mw G. Uiterwaal-van der Heide - administratie

E.V. van der Vegt - adviseur monumenten 

drs H.D. Waterbolk - medewerker monumenten/

   secretaris monumentencommissie

ing R.R. Woltjes arch avb - rayonarchitect/loketarchitect Groningen

mw A. van der Wijk - administratie 

De financiële administratie wordt verzorgd door D. van Kammen AA BA CB.

rayonindeling

swen Goudswaard Hendriks 

Appingedam Bellingwedde De Marne  

Bedum Hoogezand- Grootegast  

Delfzijl Sappemeer Haren  

Eemsmond Reiderland Leek

Loppersum Slochteren Marum

Menterwolde Stadskanaal Pekela

Scheemda Vlagtwedde Winschoten

Veendam Blauwestad

Winsum

Woltjes Kleiman Dorsman

Groningen Groningen Groningen

Ten Boer Vlagtwedde

Zuidhorn
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Statistiek

Monumenten en archeologie adviesaanvragen

Gemeenten          Archeologie              Monumenten

   2008 2009  2010  2008  2009  2010

Appingedam  9   15 8 3 13 4         

Bedum        3 3  11  3  4  2

Bellingwedde  0    8  6 5  12    9

Delfzijl  26  11  18     2 26  8

Eemsmond     14  15  16  6  18  8

Grootegast     10  18   10 3  8  2

Haren     3    5      11  6  10   14

Hoogezand-Sappemeer      11    7  22  0     0   0

Leek    12  10  4    5   2  2      

Loppersum        6    6   7   3      8   9

De Marne   15  15  8  7   26  6

Marum  3 0  1  2   10     4

Menterwolde        3 3    4   1    10      2

Oldambt             -  -   14  0       0        12

Pekela        7    3    6   1       4   3

Slochteren        9    3   10  1       4          7

Stadskanaal        9    9     8  4       8          5

Ten Boer        4 1     3  2       0    2

Veendam  4    3     8  0       0          0

Vlagtwedde      12    4     2  1       6          1

Winsum             9 7    4  6       6          5

Zuidhorn     18     5  13  3      10         4

Totaal  242       173         228         78   221      109
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Welstandsadviesaanvragen

Gemeenten  2005 2006 2007 2008 2009 2010

Appingedam  123 126 128   90   70    49

Bedum  143  134   96 104   95    95 

Bellingwedde  158 147 128 158 118    86

Delfzijl  52 235 243 208 189       160    

Eemsmond  255 255 242 188 193  147

Grootegast  224 208 203 226 169  141

Groningen  1630       1663    640       1516      1269     1353

Haren  273 260 258 189 144 152

Hoogezand-Sappemeer 305 227 277 203 128 141

Leek  285   307 367 251 188 185

Loppersum  140 120 121   99   89   87

De Marne  179 162 151 109 103   98

Marum  183 187 177 172 161 123

Meerstad       9

Menterwolde  131 151 186 135   94 109

Oldambt       238

Pekela  126 101   92   88   51   46

Slochteren  292 254 202 188 154 116

Stadskanaal  291 310 295 230 207 190

Ten Boer  139 154 113 102   58   90

Veendam  258 240 235 217 171 167

Vlagtwedde  289 264 235 256 200 177

Winsum  201 168 195 180 101   85

Zuidhorn  271 292 253 221 216 164

Totaal      6556  6425    6268    5556    4483  4208
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baLans per 31 DeCeMber 2010

A C T I V A   31-12-2010  31-12-2009 

Materiële vaste activa 

Terreinen en gebouwen 597.943 615.599

Inrichtingskosten 82.516 99.229

Kantoorinventaris 5.592 5.532

 686.051 720.360

Financiële vaste activa

Deelneming 10.000 10.000

vlottende activa

Debiteuren 271.521 182.172

Overige vorderingen en overlopende activa 15.880 19.146

 287.401 201.318

Liquide middelen

Postbank 71.712 30.108

Postbank - creditcardrekening 1.555 1.837

Postbank - rentemeerrekening 152.159 265.000

Rabobank 483 907

Rabobank spaarrekening 591.237 275.000

Rabobank depositorekening 0 300.000

 817.146 872.852

 

 1.800.598 1.804.530

Jaarrekening 2010

e X p L o i T a T i e r e K e n i n G  2 0 1 0

L A S T E N   Rekening  Begroting  Rekening
 2010 2010 2009
Huisvestingskosten 53.437 36.500 38.592
Kantoorkosten 43.107 46.000 44.761
Algemene kosten 89.842 92.750 100.954
Afschrijvingen 41.038 46.500 42.613

 1.187.936 1.202.000 1.175.134

Kosten Steunpunt monumenten 331.408 296.200 367.826
Kosten IWO-project 131.105 25.000 164.269
Overige projecten 9.541 20.000 53.790

 472.054 341.200 585.885

Naar bestemmingsreserve Steunpunt 23.434 0 19.589
Naar bestemmingsreserve Libau 4.554 (63.800) (47.714)

 27.988 (63.800) (28.125)
 
 1.687.978 1.479.400 1.732.894



P A S S I V A   31-12-2010 31-12-2009

eigen vermogen  

Kapitaal 1.315.317 1.310.763

Reserve huisvesting 124.350 142.600

Onderhoudsreserve 53.212 64.385

 1.492.879 1.517.748

bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Steunpunt 95.042 71.608

 95.042 71.608

Kortlopende schulden

Crediteuren 40.177 23.189

Belastingen en premies 49.526 67.228

Onderhanden projecten 11.578 10.501

Overige schulden en overlopende passiva 111.396 114.256

 212.677 215.174

 1.800.598 1.804.530 
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B A T E N   Rekening  Begroting  Rekening
 2010 2010 2009

Adviesopbrengsten 466.148 595.000 483.086

Contributies 4.310 5.000 4.632

Overige opbrengsten 609.367 580.700 643.518

 1.079.825 1.180.700 1.131.236

Baten Steunpunt monumenten 354.842 296.200 387.415

Baten IWO-project 115.315 0 142.663

Overige projecten 108.573 10.000 60.830

 578.730 306.200 590.908

Mutaties in reserves Libau 29.423 (7.500) 10.750

 1.687.978 1.479.400 1.732.894
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Toelichting op de jaarrekening 2010

algemeen

De exploitatierekening Libau 2010 sluit af met een positief resultaat van € 4.554. 

Het gehele resultaat is toegevoegd aan het kapitaal van Libau.

Het resultaat is positief beïnvloed door mutaties in de reserves van per saldo € 29.423. 

De activiteit Steunpunt monumenten sluit af met een positief resultaat van € 23.434. Het gehele 

resultaat is toegevoegd aan het bestemmingsfonds Steunpunt.

activa

De rest waarde van terreinen en gebouwen is gesteld op € 340.335. Afschrijving vindt plaats tot 

deze waarde over een periode van 30 jaar.

Op de verbouwings- en inrichtingskosten wordt afgeschreven over een periode van respectievelijk

30 en 10 jaar.

De kantoorinventaris (apparatuur) wordt afgeschreven in 3 jaar. De deelneming betreft Groninger 

Monumenten Fonds N.V.

passiva

Het kapitaal ultimo 2010 bedraagt na toevoeging resultaat (€ 4.554) in totaal € 1.315.317.

De reserve huisvesting bedraagt € 124.350. Om de huisvestingskosten de komende jaren op een 

constant niveau te houden zal een beroep worden gedaan op deze reserve.

Aan de onderhoudsreserve is in het boekjaar per saldo € 11.173 onttrokken.

Het bestemmingsfonds Steunpunt monumenten heeft betrekking op de activiteiten van het 

Steunpunt en bedraagt na verdeling van het resultaat 2010 € 95.042.

Lasten

De personeelskosten betreffen salarissen, sociale lasten en pensioenpremies, reis- en  overige 

kosten personeel en inhuur van derden.

De post huisvestingskosten omvat onderhoud pand, schoonmaakkosten, huishoudelijke kosten 

nuts- en overige kosten.

De post kantoorkosten omvat kantoorbenodigdheden, drukwerk, onderhoud en klein aanschaf, 

porti- en telefoonkosten.

De post algemene kosten omvat accountant- en administratiekosten en accountant, vakliteratuur, 

contributies, verzekeringen, bestuurs- en commissiekosten.

De post afschrijvingen omvat de afschrijving van gebouwen, inrichting en (kantoor)inventaris. 

De activiteiten van het Steunpunt monumenten worden uitgevoerd door Libau op basis van 

budgetsubsidies van de Provincie Groningen en Libau.
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baten

De contributies zijn gebaseerd op 1,5 eurocent per inwoner met een minimum van € 30 en 

een maximum van € 225. Het aantal verstrekte adviezen bedroeg 4.208, inclusief adviezen voor 

de stad Groningen (4.483 in 2009).

Voor het jaar 2010 is een tariefkorting toegepast van 10% (boekjaar 2009: 20%).

De post overige opbrengsten omvat voornamelijk de dienstverlening aan de Gemeente 

Groningen (stedelijke welstandcommissie) en de doorberekening van personeels- en overige 

kosten aan Steunpunt monumenten en aan de Monumentenwacht Groningen.


