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Provinciale subsidieregeling Groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten (GRRG) 

Ook in 2019 is er weer budget beschikbaar voor het groot onderhoud aan uw rijksmonumentale pand.  

De subsidie is bedoeld voor groot onderhoud, waaronder restauratie en herbestemming, van 

rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen.  

 

Voor de subsidie gelden onder andere de volgende voorwaarden: 

• Het moet gaan om een gebouwd rijksmonument in de provincie Groningen.  

• Een rijksmonument met een woonfunctie komt alleen voor subsidie in aanmerking als het 

staat in één van de aardbevingsgemeenten. De provincie hanteert hierbij de voormalige 

gemeentegrenzen (zie de nadere uitleg in de subsidieregeling Regulier onderhoud (RORG)). 

• U beschikt over alle benodigde vergunningen. Als er geen vergunning nodig is voor de 

werkzaamheden, heeft u een verklaring nodig van uw gemeente waarin dit staat. 

• De hoogte van de subsidiabele kosten binnen de totale projectkosten is minstens €35.000,-. 

• Over de subsidiabele kosten is maximaal 70% subsidie mogelijk. 

• De maximale subsidie is €400.000,- per project plus €20.000,- voor herbestemming.  

• De overige financiering van het project (cofinanciering) is helemaal geregeld. 

 

Houd er rekening mee dat groot onderhoud en restauratie aan rijksmonumentale panden vaak 

vergunningplichtig is. Meer informatie kunt u opvragen bij uw gemeente. 

 

Wilt u meer informatie? Schroom dan niet contact met ons op te nemen! 

 

Provinciale subsidieregeling Regulier onderhoud rijksmonumenten (RORG) 

Deze subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumenten met een woonfunctie in 

particulier eigendom in de aardbevingsgemeenten (Groningen, Midden-Groningen, Het Hogeland, 

Loppersum, Appingedam en Delfzijl) in de provincie Groningen.  

 

Denk erom: de provincie hanteert de voormalige gemeentegrenzen. Daarmee valt dus de voormalige 

gemeente Haren af, maar valt het deel van de gemeente Winsum dat nu bij gemeente Westerkwartier 

hoort wél binnen de regeling. 

 

U kunt één aanvraag per kalenderjaar indienen. Het maximale bedrag aan subsidiabele kosten 

bedraagt €35.000,- en aanvragen lager dan €1.000,- komen niet voor subsidie in aanmerking.  

De hoogte van de subsidie is 70% van de subsidiabele kosten en bedraagt dus maximaal € 24.500. 

 

Wilt u weten welke werkzaamheden wel en niet worden gesubsidieerd, kijk dan in de ‘Leidraad 

subsidiabele instandhoudingskosten’. Deze kunt u vinden via de website van de provincie Groningen: 

https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/cultuur/regulier-onderhoud-rijksmonumenten-rorg/, 

maar is ook bij ons op te vragen. En ook hier geldt: wilt u meer weten, neem contact met ons op! 

 

https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/cultuur/regulier-onderhoud-rijksmonumenten-rorg/
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Cultuurfonds gemeentelijke monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden 

Uit het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen kunnen eigenaren een laagrentende lening 

(maximaal €200.000,-) aanvragen voor regulier onderhoud en/of restauratie, eventueel in combinatie 

met herbestemming en verduurzaming van een gemeentelijke monument, karakteristiek of 

beeldbepalend pand.  

 

Voor meer informatie: neem contact op met uw gemeente. U kunt bij hen niet alleen de mogelijk 

noodzakelijke vergunning aanvragen; zij stellen ook de (hoogte van) de subsidiabele kosten vast.  

 

Landelijke Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten 

Deze nieuwe subsidie vervangt per 2019 de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van 

rijksmonumentale woonhuizen. Er kan subsidie aangevraagd worden voor kosten die bijdragen aan de 

instandhouding van de monumentale onderdelen van het woonhuis-rijksmonument. 

 

Andere punten van aandacht zijn: 

• Het subsidiepercentage voor onderhoudskosten gemaakt in 2019 en 2020 bedraagt 38%.  

• De aanvraagperiode is tussen 1 maart en 30 april van het opvolgende jaar. Maakt u in 2019 

onderhoudskosten, kunt u dit dus pas op vanaf maart 2020 aanvragen! Aanvragen kan 

digitaal via: https://subsidie.monumenten.nl.   

• Er is geen minimum- of maximum aanvraagbedrag. Wel moet een aanvrager bij een aanvraag 

van meer dan €70.000,- een inspectierapport overleggen.  

• Binnen 13 weken na de aanvraagperiode weet u of uw aanvraag wordt gehonoreerd en voor 

welk bedrag.  

• Ook deze subsidieregeling volgt de ‘Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten’. Dus wilt u 

zeker weten of uw onderhoudskosten subsidiabel zijn, kijk even goed in deze leidraad.  

• Voor eigenaren van rijkmonumenten in de (voormalige) aardbevingsgemeenten zijn de eerder 

genoemde subsidies mogelijk interessanter. Laat u goed informeren! 

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.  

 

Landelijke Instandhoudingssubsidie (rijksmonumentale niet-woonhuizen) 

Deze subsidie bestaat al een aantal jaren, maar willen we toch graag nog even opnieuw bij u onder de 

aandacht brengen.  

 

Bent u eigenaar van bijvoorbeeld een rijksbeschermde kerk, molen, fabriek, boerderij of ander 

rijksmonument dat (oorspronkelijk) niet bestemd is als woonhuis, dan kunt u in aanmerking komen 

voor instandhoudingssubsidie. Dit geldt overigens ook als u een archeologisch of groen 

rijksmonument in uw bezit heeft.  

 

Jaarlijks kunt u tussen 1 februari en 31 maart subsidie aanvragen. U vraagt dan aan voor een periode 

van zes jaar. U heeft dan ook meerjarenbegroting nodig om de subsidie te kunnen aanvragen. Het 

subsidiepercentage bedraagt per 2019: 60% van de subsidiabele kosten (dat was tot aan 2019: 50%).  

 

Meer weten? Kijk op www.monumenten.nl of neem contact met ons op! 

https://subsidie.monumenten.nl/
http://www.monumenten.nl/

