
Erfgoedloket Groningen
voor eigenaren en bewoners van monumentale  

gebouwen in het aardbevingsgebied



Welkom bij het Erfgoedloket Groningen

Groningen is één van de oudste cultuurlandschappen van Nederland, vol met 
middeleeuwse kerken, wierden, molens en dijken, archeologische vindplaatsen 
en statige borgen met bijzondere interieurs. Dit culturele erfgoed draagt bij aan 
de identiteit van Groningen. Mede door de gevolgen van gaswinning staat dit 
prachtige erfgoed van Groningen onder druk.

Erfgoedloket Groningen 

Het Erfgoedloket Groningen is het centrale informatie- en steunpunt voor 
bewoners en eigenaren van monumentale panden in het aardbevingsgebied, 
die in het ingewikkelde traject terechtkomen van schadeherstel en versterking. 

Het Erfgoedloket Groningen kan u helpen met de beantwoording van vragen 
over schadeherstel en versterking, maar ook over bijvoorbeeld regelgeving, 
procedures, verduurzaming, herbestemming en / of aanvullende financieringen. 

Ook eigenaren en bewoners van karakteristieke en beeldbepalende panden 
kunnen zich melden bij het Erfgoedloket. Het Erfgoedloket informeert deze 
eigenaren over de gemeentelijke regels en draagt er zorg voor dat ook deze 
eigenaren op de juiste plek terechtkomen voor een antwoord op hun vragen.

Erfgoedadviesteam
Achter het Erfgoedloket Groningen staat een deskundig Erfgoedadviesteam 
met specialisten om complexe vraagstukken integraal te kunnen beantwoorden. 
Het Erfgoedadviesteam ondersteunt naast het loket ook overheden met 
specifieke kennis en deskundigheid.





Hoe werken we?

U kunt uw vraag aan het Erfgoedloket Groningen stellen via ons 
telefoonnummer (050 313 27 09), e-mail (info@erfgoedloketgroningen.nl), 
of via het contactformulier op onze website. Natuurlijk kunt u ook bij ons 
langskomen in ons monumentale pakhuis Libau aan de Hoge der A 5 in 
Groningen. Daarnaast delen wij regelmatig informatie via Facebook en Twitter. 
Het Erfgoedloket is op werkdagen van 9 tot 17 uur bereikbaar. 

Afhandeling vragen
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, registreren wij uw vraag 
in onze database. Daarna ontvangt u een e-mail ter bevestiging waarin kort 
wordt aangegeven wat uw vraag is en over welk pand uw vraag gaat. Ook 
wordt in de e-mail aangegeven onder welk dossiernummer uw vraag in 
behandeling is. Zo kunnen wij u weer goed verder helpen als u aanvullende 
vragen heeft. 

mailto: info@erfgoedloketgroningen.nl


Eén van onze erfgoedadviseurs neemt binnen enkele werkdagen contact 
met u op voor het beantwoorden van uw vraag, dan wel om aan te geven 
welke vervolgstappen er worden ondernomen.

Natuurlijk hebben wij op onze website ook veelgestelde vragen en 
antwoorden (FAQ’s) staan. Daarnaast vindt u op onze website relevante 
publicaties en links.

Lerende organisatie
Het Erfgoedloket Groningen wil bewoners en eigenaren zo goed mogelijk 
van dienst zijn en blijft daarom verbeteringen aanbrengen op basis van 
ervaringen en ontwikkelingen. Dit betekent dat de veelgestelde vragen en 
antwoorden (FAQ’s) op onze website steeds worden aangevuld met nieuwe 
vragen die bij ons binnen komen. Ook de “Verhalen uit de praktijk” zullen, 
naarmate de tijd vordert, steeds worden uitgebreid.



Wat kunt u verwachten?

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft het Erfgoedloket 
Groningen een website ingericht waarop u allerhande informatie kunt vinden 
over monumentale gebouwen in het aardbevingsgebied.

Welke informatie heeft het Erfgoedloket Groningen voor u?

Op de website van het Erfgoedloket Groningen vindt u naast algemene 
informatie ook de volgende onderwerpen:

• Verschillende typen monumenten, waaronder rijksmonumenten, 
gemeentelijke monumenten en archeologische monumenten.

• Cultuurhistorisch waardevolle panden en gebieden, waaronder 
beeldbepalende panden, karakteristieke panden en beschermde stads- en 
dorpsgezichten.

• De verschillende processen in het aardbevingsgebied, waaronder 
schadeherstel, versterking en vergunningsprocedures.

• Mogelijkheden tot financiering, waaronder subsidies, fondsen en 
laagrentende leningen.

• Duurzaamheid en herbestemming: hoe haalt u meer uit uw pand?
• Verhalen uit de praktijk, met daarin ervaringen van bewoners, maar ook 

vanuit gemeenten en (erfgoed)organisaties.

En natuurlijk vindt u op onze website een grote verzameling met veelgestelde 
vragen en antwoorden (FAQ’s) terug. Deze FAQ’s vullen wij regelmatig aan 
met nieuwe vragen die binnenkomen bij het Erfgoedloket Groningen.

Daarnaast kunt u op onze website brochures en folders downloaden van 
onder andere de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg 
(ERM), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Nationaal 
Coördinator Groningen (NCG) en Libau.

Naast de informatie op onze website kunt u natuurlijk altijd een afspraak 
maken met één van onze erfgoedadviseurs voor een adviesgesprek op maat.





Erfgoedloket Groningen
voor eigenaren en bewoners van 
monumentale gebouwen in het aardbevingsgebied

Hoge der a 5
9712 AC Groningen

050 313 27 09
info@erfgoedloketgroningen.nl
www.erfgoedloketgroningen.nl

      
libau
adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed
in Groningen en Drenthe

Om eigenaren en bewoners van het gebouwde erfgoed te ondersteunen 
bij instandhouding van hun gebouwen in relatie tot de mijnbouwproblematiek, 
heeft de provincie Groningen samen met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) 
Libau gevraagd om een Erfgoedloket en Erfgoedadviesteam op te richten. 

http://www.erfgoedloketgroningen.nl

