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In antwoord op uw brief van 28 november 2018, waarin u de Hoge Raad van Adel
(hierna: de Raad) om advies waagl" inzake een wapen voor de nieuwe gemeente
Westerkwartier, heeft de Raad de eer u het volgende mede te delen.

In uw brief verzoekt u aan de Raad om een wapen te ontwerpen op basis van de
historische wapenfiguren uit de wapens van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en
Zuidhom. Uw verzoek sluit aan bij het gemeentelijk 'Plan van aanpak huisstijl
gemeente Westerkwartier' en de daarin opgenomen bijlage 'Plan van aanpak wapen
gemeente Westerkwartier'. De voormalige gemeente Ezinge en Nationaal Landschap
Middag-Humsterland wilt u buiten beschouwing laten omdat, zo vermeldt het 'Plan van
aanpak wapen', in de jaren negentig van meerdere andere gemeenten in het
Westerkwartier het wapen ook is verdwenen doordat zlj zijn opgegaan in Zuidhom en
Grootegast.
Wapen

De wapenfiguren die naar de mening van de Raad in aanmerking komen voor het
ontwerpen van een nieuw wapen zijn:
de rode burcht, in casu een kasteel (symbool voor de gemeente Grootegast);
de geharnaste ruiter uit het 15e-eeuwse zegel van het landschap Vredewold, die
representatief is voor de gemeenten Leek en Marum tezamen. (Het wapen van
Marum op zichzelf biedt door de diversiteit aan s¡mbolen weinig
aanknopingspunten);
het abdijwapen van Aduard (symbool voor de gemeente Zuidhorn).

Met het volgende ontwerp komen de kenmerkende wapenfiguren optimaal tot hun recht
in een nieuw wapen voor de gemeente Westerkwartier. (NB. De digitale
ontwerptekening op de volgende pagina geeft slechts een impressie van het uiteindelijk
door de heraldisch tekenaar van de Raad te vervaardigen wapen op het wapendiploma
en in de registers van de Hoge Raad van Adel.)
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Een officieel verzoek tot verlening van het wapen kunt u richten aan Zijne Majesteit de
Koning, p/a Kabinet van de Koning, Postbus 20016,2500 EA 's-Gravenhage, onder
bijvoeging van de ontwerptekening van het wapen.

Een gemeentevlag is

in veel gevallen afgeleid

van het gemeentewapen. Mocht u
overwegen om voor de nieuwe gemeente een officiële vlag vast te stellen, afgeleid van
het wapen, hetgeen dezerzijds wordt aanbevolen, danzal de Raad u ook hierover gaarne
van advies dienen.

DE HOGE RAAD VAN ADEL,

VOORZITTER,

SECRETARIS
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De omschrijving van dit wapen luidt: Doorsneden; I gedeeld; I in azuur een schuinbalk
in drie rijen geschaakt van keel en zilver, gaande over een schuinlinks geplaatste
abtsstaf van goud met een velum van zilver, getopt en gekwast van goud; 2 in zilver een
omgewende en omziende ridder in stalen wapenrusting, de helm gesloten en gepluimd,
alles van dezelfde kleur als de wapenrusting, gezeten op een omgewend galopperend
paard van sabel, getoomd, getuigd en gezadeld van natuurlijke kleur met een zadelkleed
van zilver, op een grasgrond; II in zilver een kasteel van keel, geplaatst op een
grasgrond.

Schilddekking en schildversierselen
Op grond van het feit dat in 1991 aan de gemeente Zuidhom een wapen is verleend,
gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door een leeuw en een
griffioen, kan uw nieuwe gemeente eveneens recht doen gelden op deze
schildversierselen in de geest van het bepaalde in art. 6 van de ministeriële richtlijnen
voor het verlenen van wapens aan publiekrechtelijke lichamen uit 1977 .
Aan de wapenbeschrijving kunnen kroon en schildhouders als volgt worden
toegevoegd: Het schild gedekt met een gouden lcroon van vijf bladeren en gehouden
door een leeuw en een grffioen, beide van goud en getongd en genageld van keel.
Zie voor de richtlijnen: https://www.hogeraadvanadel.nl/heraldiek/overheidsheraldiek/
richtlijnen.
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Plan van aanpak Wapen gemeente Westerkwartier

lnleiding
ln het onderstaande worden eerst de argumenten uiteengezet, waarom het wenselijk is om een gemeentewapen te hebben. Daarna worden de procedure en de heraldieke kaders uitgelegd.
Waarom een gemeentewapen
Er zijn een aantal belangrijke redenen om tot een gemeentewapen te komen:
- Een gemeentewapen is, in tegenstelling tot een logo, eeuwig en blijft een gemeente ook na opheffing
representeren.
ln verlengde van het bovenstaande: een gemeentewapen vertegenwoordigt een stuk cultuurhistorie.
Het wapen dient volgens. wettelijk voorschrift op de ambtspenning te staan. Nadat het wapendiploma is
verstrekt, kan het wapen gebruikt worden voor het vervaardigen van de penning die onderdeel is van de
ambtsketen
- Uitstraling van autoriteit.
- B¡j Burgerzaken is er behoefte aan een symbool, dat de gemeente representeert, en dat gebruikt kan
worden voor:
* de aktes van de burgerlijke stand
* de stempels voor afschriften van de aktes van de burgerlijke stand
* de trouwboekjes
* de toga's van de ambtenaren van de burgerlijke stand
* kleding van de bodes
gemeentewapen
Het
is in deze context passender dan een logo. Vanwege het permanente karakter en de
geeft het meer cachet dan bijvoorbeeld een logo dat over enkele jaren
die
het
vertegenwoordigt,
traditie
weer geheel anders kan zijn.

-

Wettelijke procedure
Een gemeentewapen moet door de gemeenteraad worden vastgesteld en vervolgens door de Kroon worden
goedgekeurd. Voor de goedkeuring wordt door de Kroon advies gevraagd aan de Hoge Raad van Adel. Het
advies van de Hoge Raad van Adelwordt over het algemeen overgenomen.
Kaders voor het ontwerp van het gemeentewapen
Gemeentewapens zijn aan zeer strenge heraldische regels onderworpen, zowel wat betreft de gebruikte
symbolen en kleuren, maar bijvoorbeeld ook wat betreft kleurcombinaties en het gebruik van schildhouders
en wapenkronen. Op verzoek heeft de Hoge Raad van Adel toegelicht aan welke wettelijke en heraldische
voorschriften een ontwerp voor een gemeentewapen moet voldoen. Van belang hierbij is dat eenvoud en het
gebruik van zo weinig mogelijk symbolen zijn voorgeschreven middels een ministeriële richtlijn uit 1977.

Vrij ontwerp of historisch ontwerp
Ten aanzien van het wapen zelf kan een keuze gemaakt worden uit een vrij ontwerp, dat gesymboliseerd
word door kenmerken van de huidige gemeente, en een historisch ontwerp, dat is gebaseerd op de wapens
van de voormalige gemeentes. Voor het vrije ontwerp moet de gemeente dan zelf één of meerdere kenmerken aandragen, die uniek zijn voor het Westerkwartier. Een gemeentewapen is voor eeuwig. Een historisch
ontwerp sluit daar beter op aan. ln een historisch ontwerp dienen symbolen opgenomen te worden, die al
eeuwen deze regio symboliseren. Bij een vrij ontwerp bestaat daarentegen het risico dat er symbolen in opgenomen worden die de waan van de dag representeren. Een dergelijk wapen kan snel verouderd lijken. Wij
adviseren dan ook voor een historisch ontwerp te kiezen.
Adviesaanvraag bij de Hoge Raad van Adel
De Hoge Raad van Adel kan naast de rol van adviseur van de Kroon nog een belangrijke rol vervullen bij de
totstandkoming van het gemeentewapen. Zoals reeds hierboven aangegeven zijn gemeentewapens aan
zeer strenge heraldische regels onderworpen. Wil een ontwerp goedgekeurd worden door de Kroon, dan is
het beslist noodzakelijk dat dit door een deskundige op het gebied van heraldiek ontworpen wordt.
Pagina 1van2

Tijdsduur
De tijdsduur van de gehele procedure is afhankelijk van de vergaderdatum van de Hoge Raad van Adel en
van de vraag hoe lang het duurt voor er overeenstemming is over het wapenontwerp. Wanneer er in het najaar 2017 een verzoek om ontwerp neergelegd wordt bij de Hoge Raad van Adel is de verwachting dat de
Hoge Raad van Adel in hun raadsvergadering in het voorjaar 2018 een besluit kan nemen, waarna de gemeente/stuurgroep een formeel verzoek bij de koning kan indienen.

Planning
Najaar 2017: Ontwerp gemeentewapen door Raad van Adel
Voorjaar 201 8: Raadsbehandeling
Voorjaar 2018: Goedkeuringsprocedure bij de Kroon
Zomer 2018: Besluit van de Kroon
Vanaf zomer 2018: lntroductie en implementatie van het gemeentewapen

Kosten
De kosten van een wapenverlening bestaan alleen uit een vergoeding voor het vervaardigen van het wapendiploma en eventuele schetstekeningen van tevoren. Deze kosten bedragen ongeveer 750 tot 1000 euro.

Huidige wapens gemeente Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn
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Middag-Humsterland
De voormalige gemeente Ezinge (opgeheven in 1992 en opgegaan in gemeente Winsum) wordt ook toegevoegd aan de
nieuwe gemeente Westerkwartier. Zodat het Middag-Humsterland, een Nationaal Landschap in de provincie Groningen,
binnen een gemeente komt te liggen. Bij het samenstellen van het nieuwe wapen wordt hier geen rekening mee gehouden, omdat in de jaren negentig van meerdere andere gemeenten in het Westerkwartier het wapen ook is verdwenen
doordat zij zijn opgegaan in Zuidhorn en Grootegast.
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