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ERFGOED -bovengronds gebouwd-

• Welstand- en 
monumentencommissie

• Steunpunt cultureel erfgoed

• Maatschappelijke Stuurgroep / 
Gasberaad

• Leefbaarheidsprogramma 
Herbestemming Cultureel Erfgoed

• Erfgoedloket Groningen

Libau



Erfgoed in het 
aardbevingsgebied



• Herbestemming Cultureel Erfgoed 

• Loket Herbestemming
• NAM Leefbaarheid & Duurzaamheid 

• Onderhoud van erfgoed

• Groot onderhoud Rijksmonumenten
• Regulier Onderhoud Rijksmonumenten
• Cultuurfonds Erfgoed Groningen

• Leefbaarheid

• Bewonersinitiatieven 
• Regionale programma’s

Kansrijk Groningen

Bron: “Levende monumenten in een leefbare regio”



Leefbaarheid!



Leefbaarheid!



Leefbaarheid!



Leefbaarheid!



• “…langs het tuinpad van mijn vader…”

• Erfgoedloket Groningen

• Schadeherstel
• PRBE’s
• Versterking
• Verduurzaming
• Bedrijfstransitie
• ‘Maar ik wil ook onderhoud plegen…?!’

www.erfgoedloketgroningen.nl

Technische aanpak -> Menselijke aanpak!

Bron: “Levende monumenten in een leefbare regio”

http://www.erfgoedloketgroninge.nl/




20150413_TRK_brochure DEF.pdf


Aangepast definitief advies inpassing zonnepaneelveld t Zandt.pdf


Erfgoedloket Groningen

Het centrale informatiepunt voor alle 
eigenaren en bewoners van erfgoed in het 

aardbevingsgebied van Groningen



Vragen: karakteristiek

• Karakteristiek pand: wat kan wel, wat niet, wie doet wat?

• Wanneer is een pand karakteristiek?

• Kan ik mijn pand tot een karakteristiek pand maken?

• Hoe kan ik mijn karakteristieke pand tot gemeentelijk monument maken?

• Bijzonder interieur: hoe kan dat bij versterken beschermd worden?

• Is er subsidie voor onderhoud van karakteristieke panden?

• Wat is een waardevol gebied, welke regels gelden daar?

• Er verdwijnen zoveel waardevolle panden: kan dat zomaar?

• Buurt maakt zich zorgen over de onderhoudstaat van een pand?



Loppersum

Karakteristiek, intentie aanwijzen tot gemeentelijk monument, 

waardoor het interieur uit 1934 bescherming kan krijgen



L I B AU 2016 Aanvragen sloop kar.panden



Vragen: schades

• Vastgelopen in trajecten met CVW: hoe nu verder?

• Hoe ga ik om met schade afwijzingen?

• Alle schademeldingen bij CVW krijgen steeds een nieuw dossiernummer: 

veel schades worden niet overgenomen, hoe krijg ik daar duidelijkheid in?

• Mijn nieuw geplaatste lichtgewicht schoorsteen lekt: kan ik dit als 

nieuwe/vervolgschade melden bij het CVW?

• Aanbod n.a.v. schademeldingen te laag: wat kan ik nu doen?

• Nieuwe scheuren ontdekt na schadeherstel: kan ik die alsnog melden?

• Twijfels over plan van aanpak CVW voor schadeherstel: wie kan meekijken?

• Bij wie kan ik de slechte staat van de bovenliggende woning melden?





Vragen: versterken

• Geen zicht op het komende traject: bij wie kan ik terecht?

• Is de aangewezen aannemer wel geschikt voor de werkzaamheden?

• Zorg om continuïteit in verband met het zorgprogramma: wie helpt?

• Bij wie kan ik mijn klachten neerleggen omtrent ongenoegen uitvoering, de 

duur, het gebruik van slechte materialen e.v.?

• Ik voel me bedreigd door het CVW, hoe kan ik nu verder?

• Schade, versterken, verbouwen in 1x uitvoeren: kan dat?

• Als ik zelf bij mijn verbouwing alvast ga versterken, kan ik dat naderhand 

afrekenen met de NCG?

• Mag ik bij de versterkingsopgave tegelijkertijd eigen wensen (laten) 

uitvoeren?



Garrelsweer
Uithuizen     Usquert



Vragen: subsidie

• Waar ligt de grens tussen groot en klein onderhoud?

• Welke subsidieregelingen zijn er voor monumenten en voor kar. panden?

• Is er een handleiding voor het plegen van onderhoud?

• Is uitstel van een lopende SIM-regeling (voormalige BRIM) mogelijk totdat 

schade is hersteld en/of versterkingen zijn uitgevoerd?

• Is er subsidie mogelijk voor isolatieglas en asbestsanering?

• Waar vraag je de verschillende subsidies aan?

• Zijn er subsidiemogelijkheden voor het terugbrengen in oude staat van het 

pand bij versterkingen?

• Welke subsidies zijn mogelijk voor een woonhuis?



Eindeloze m2 asbestsanering!



Vragen: algemeen

• Moet ik werkzaamheden uitstellen in afwachting van de versterkingen?

• Bij wie moet ik zijn om de sloop van een belangrijke boerderij te voorkomen?

• Bij koop van pand van de NAM verplicht NAM tot sloop: bij wie moet ik zijn 

om het pand te kunnen behouden?

• Woning aangekocht, bezig met verbouw: moet ik doorgaan of wachten op de 

versterkingen?

• Heeft het zin om een monument in het aardbevingsgebied te kopen?

• Waar kan ik een schadeclaim indienen veroorzaakt door aanleg weg?

• Bij verbouw net aangekochte boerderij ontdek ik scheuren die door en door 

aanwezig zijn, maar bij het schadeherstel alleen aan de buitenzijde zijn 

hersteld: welk traject kan ik nu volgen?



Bedum

rijksmonument



De Marne rijksmonument



De Marne

rijksmonument



Eemsmond rijksmonument



Winsum

rijksmonument



Winsum rijksmonument



www.erfgoedloketgroningen.nl


