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Jaarverslag & Trendanalyse 2019

Voor u ligt het jaarverslag met trendanalyse van het 

Erfgoedloket Groningen voor uitvoeringsjaar 2019.

Net als over ons eerste jaar, 2018, willen wij ook nu 

een jaarverslag opleveren dat bestaat uit: 

• een beknopte verantwoording van onze 

werkzaamheden en behaalde mijlpalen,

• waardevolle informatie uit onze trendanalyse

• en enkele aanbevelingen met ook een doorkijkje 

naar komende jaren. 

In de bijlage vindt u daarnaast nog onze, door de 

accountant goedgekeurde, jaarrekening.

Wij wensen u veel leesplezier!

Heeft u nog vragen of opmerkingen? 

Geef ze vooral door: info@erfgoedloketgroningen.nl

of via 050 313 27 09.
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Samenvatting

Voor eigenaren en bewoners van gebouwd erfgoed is het 

niet altijd duidelijk waar ze terecht kunnen met vragen 

over schadeherstel en versterking. Zeker niet als deze 

vragen ook relatie hebben tot onderhoud, restauratie, 

verduurzaming, herbestemming of financiering. 

Het Erfgoedloket Groningen, met haar team van 

adviseurs, ondersteunt sinds 2018 eigenaren, bewoners 

en steeds vaker architecten, adviseurs, aannemers, 

ontwikkelaars, beheerorganisaties, etc. van monumentale 

gebouwen in de (voormalige) aardbevingsgemeenten en 

staat hen bij in beantwoording van hun vragen.

De behoefte aan één vast aanspreekpunt is duidelijk 

gebleken: waar in 2018 circa 30% van de grootste 

doelgroep van het Erfgoedloket (de eigenaren en 

bewoners van woonhuismonumenten en boerderijen) het 

loket wist te vinden, is het percentage van deze doelgroep 

in 2019 opgelopen naar 50%. In totaal heeft het 

Erfgoedloket Groningen sinds de opstart in oktober 2017 

(per 1 januari 2018 volledig operationeel) 688 vragen 

afgehandeld, waarvan 233 in 2019. 

Eigenaren en bewoners bereiken het Erfgoedloket 

voornamelijk via de telefoon en per mail. Maar ook via de 

website en social media worden vragen gesteld. Bezoek in 

Pakhuis Libau vindt vooral plaats op afspraak; wel is 

Pakhuis Libau op werkdagen open van 9 tot 17 uur. 

Onze inloopbijeenkomsten en de Erfgoedloketfair worden 

goed bezocht en gewaardeerd door de bezoekers: dé 

manier om in één keer alle interessante partijen ‘live’ 

vragen te kunnen stellen. 

Meer over de activiteiten van het Erfgoedloket, kunt u 

verderop terugvinden in ons jaarverslag 2019.

Vraag

Erfgoedloket

Vraaggestuurd inzet van specialisten

Ondersteuningsplan: begeleiden naar de goede plek 

met de juiste informatie

Antwoord 
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Erfgoedloket Organisatie € 37.641,-

Het Erfgoedloket Groningen heeft zijn tweede volledige 

uitvoeringsjaar afgerond. Na een geslaagd eerste jaar 

waarin het Erfgoedloket werd gelanceerd als centraal 

expertisecentrum (steun- en informatiepunt) voor 

eigenaren en bewoners van erfgoed in het 

aardbevingsgebied, kon het Erfgoedloket in haar tweede 

jaar doorgroeien en meer proactief gaan informeren. 

Hierover onder paragraaf communicatie meer.

De in het eerste jaar opgebouwde samenwerking met de 

diverse organisaties en instanties werd verder uitgebouwd 

en bevestigd. Ook dit jaar zijn er frequent gesprekken 

gevoerd: 

• intern, over afhandeling van vragen, functionaliteit van 

onze database, opvolgtermijnen en interne 

bereikbaarheid, en

• extern, over bevestiging van werkafspraken, warme 

overdracht, delen van kennis en voortgang.

Zeker het delen van kennis en elkaar periodiek spreken, 

bevordert samenwerking wat de eigenaren ten goede 

komt. Korte lijntjes maken het mogelijk om efficiënter en 

zo compleet mogelijk vragen te beantwoorden. 

Ook zijn er structurele gesprekken gevoerd met onze 

subsidieverstrekker provincie Groningen en mede-

regievoerder Nationaal Coördinator Groningen over de 

voortgang (en het voortbestaan) van het Erfgoedloket.

Deze gesprekken hadden ook de maandelijkse 

kwartaalrapportages van het Erfgoedloket Groningen op 

de agenda, waarin zowel inhoudelijk als financieel 

verantwoording wordt afgelegd over inzet van het 

Erfgoedloket voor haar ontvangen subsidie. 

Erfgoedloket € 91.132,-

Dit jaar signaleert het Erfgoedloket Groningen een verschuiving

van ‘ad hoc’ naar ‘structureel’: de eigenaren komen terug en 

stellen steeds vaker vragen over reguliere zaken die een 

monumenteigenaar aangaan, als: goed onderhoud plegen, 

verduurzamen van het monument op een respectvolle wijze, 

en subsidies aanvragen, maar ook meldingen van leegstand 

en verval, zorgen over sloop, tot vragen over mogelijkheden

voor abseilen van een schoorsteen of airsoften in een schuur.

Naast een verschuiving in soort vragen en terugkomende 

eigenaren, merkt het Erfgoedloket ook dat dit jaar steeds 

meer het totale erfgoedveld het loket weet te bereiken, 

van aannemer tot architect, van ontwikkelaar tot

makelaar en van gemeente tot natuurlijk: eigenaar/bewoner. 

Sommige (potentiële) eigenaren worden zelfs door

hun notaris naar ons verwezen.

Ook wordt het Erfgoedloket benaderd door onderzoeks-

bureaus: bijvoorbeeld een interview met het Planbureau voor 

de Leefomgeving over waardering van erfgoed en meedenken 

in het opstellen van de vragenlijst ‘Trots op Groningen’ door

CMO STAMM. Kortom: er mag met recht gezegd worden dan 

het Erfgoedloket Groningen ondertussen op de kaart staat!

Lancering voorzetting RORG en GRRG subsidie Winsum, maart 2019

Lunch & Learn CVW, mei 2019
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Erfgoedadviesteam €  8.535,-

Vanaf het moment dat zelfs het ‘zes-ogen-systeem’ (een 

tweetal of drietal verschillende adviseurs met backoffice 

onderling) niet meer afdoende is om een vraag te 

beantwoorden en we een bredere schil van specialisten in 

moeten schakelen (kunnen ook ‘derden’ zijn (van buiten 

onze organisatie)), spreken we van inzetten van het 

Erfgoedadviesteam. 

Nu het Erfgoedloket steeds ervarener wordt in 

beantwoording van vaak terugkomende vragen, is de 

noodzaak om dit Erfgoedadviesteam apart in te schakelen 

minder groot. Blijft dat wij bij specialistische vragen ad hoc 

nog steeds wel derden inschakelen. 

Als voorbeeld: dit jaar is er een vraag binnengekomen 

over de mogelijke gevolgen van de energiemeldplicht en 

de energiebespaarplicht voor rijksmonumenten in relatie 

tot substantiële wijzingen aan het pand vanwege 

toekomstgericht doorontwikkelen van het bedrijf en 

gelijktijdig versterken van het bedrijfspand. Hiervoor 

hebben we een planjurist ingeschakeld en het antwoord 

daarop aan de sectoren die het zou kunnen betreffen 

breed gedeeld, plus aan de gemeenten verzonden in 

verband met hun taken als bevoegd gezag. 

Ook kunnen de diverse specialistische adviseurs apart 

door overheden worden ingeschakeld, maar ook specifiek 

door Nationaal Coördinator Groningen wanneer 

monumenten versterkt gaan worden. Aangezien de 

versterkingsopgave pas richting 2020 weer verder werd 

uitgerold, bleven deze vragen slechts zeer beperkt 

binnenkomen.    

Communicatie € 37.441,-

In 2019 heeft het Erfgoedloket besloten een eigen nieuwsbrief 

te lanceren. Diverse eigenaren, adviseurs en organisaties 

hadden dit verzoek in 2018 al bij ons neergelegd en hier wilden 

we graag gehoor aan geven. Ondertussen heeft de Erfgoedloket 

nieuwsbrief ruim 150 abonnees en hebben we in 2019 vier 

nieuwsbrieven verstuurd. 

Net als in 2018 heeft Erfgoedloket naar alle geregistreerde  

monumenten een informatiebrief verzonden. Hierin werd ook 

uitgenodigd voor de inloopbijeenkomsten in Slochteren in de

Boerderij bij de Fraeylemaborg (waar Radio Noord nog langs-

kwam voor een interview) en in het Schathoes bij Ekenstein

in Appingedam. Alsmede voor onze eerste Erfgoedloketfair in 

het Openlucht museum ‘t Hogeland in Warffum.  

De opkomsten waren weer goed: verspreid over de twee 

inloopbijeenkomsten hebben wij circa 160 eigenaren te woord

kunnen staan. Waarbij veel nieuwe gezichten, onder andere 

uit de gemeente Oldambt (toegevoegd als aardbevingsgemeente

in het eerste kwartaal van 2019). De Erfgoedloketfair in 

september werd, ondanks de slechte weersvoorspellingen, 

door ruim 200 mensen bezocht. De georganiseerde workshops 

en lezingen waren afgeladen vol en ook de informatiemarkt 

werd goed bezocht. Een korte enquête na afloop leert ons dat 

zowel de bezoekers als de bedrijven enthousiast zijn om volgend 

jaarweer mee te doen. Wel vragen ze aandacht aan de looproute 

over de infomarkt en afwisseling per jaarlijks thema van de fair. 

Ook dit jaar heeft het Erfgoedloket Groningen daarnaast nog 

weer op diverse andere plekken actief kennis gedeeld, 

bijvoorbeeld op het juridisch congres van de Rijksuniversiteit 

Groningen, tijdens een lunch & learn bij het Centrum voor 

Veilig Wonen. Het Erfgoedloket Groningen heeft in 2019 ook 

een incompany course ontwikkeld en die aangeboden (aparte 

betaalde dienstverlening) aan de Tijdelijke Commissie 

Mijnbouwschade Groningen.
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Type erfgoed       

Ook in het tweede volledige uitvoeringsjaar van het 

Erfgoedloket Groningen werden het merendeel van de 

vragen gesteld door eigenaren en/of bewoners van 

rijksmonumentale gebouwen. 

Wel is een lichte afname in percentages zichtbaar vanuit 

de categorie rijksmonument ten opzichte van eigenaren 

en/of bewoners van erfgoedpanden met een status als 

gemeentelijk monument of karakteristiek pand. Zeker in de 

laatste categorie is een duidelijke toename te signaleren. 

Aangezien de wijze van actief contact zoeken met 

eigenaren niet is gewijzigd ten opzichte van 2018 (brieven 

op de mat bij de eigenaren van rijks- en gemeentelijke 

monumenten en diverse advertenties in regionale bladen), 

is het aannemelijk dat het Erfgoedloket meer ‘ingeburgerd’ 

raakt: zo verwijzen gemeenten, het schadeloket van de 

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade en bijvoorbeeld het 

energie- en subsidieloket van de provincie Groningen 

vaker eigenaren door naar het Erfgoedloket. 

Ook worden eigenaren en/of bewoners door andere 

eigenaren gewezen op de mogelijkheid om een vraag te 

stellen aan het Erfgoedloket. Op deze wijze weten ook 

meer eigenaren van karakteristieke panden het 

Erfgoedloket te vinden.

Trendanalyse

In de trendanalyse worden de 688 vragen, afgehandeld 

door het Erfgoedloket Groningen sinds haar bestaan tot 

en met 31 december 2019, en specifiek de 233 vragen in 

uitvoeringsjaar 2019, toegelicht. 

De gestelde vragen zijn gespecificeerd naar:

• type erfgoed

• hoofdthema’s van de vragen, inclusief specificatie

• de activiteiten bij afhandeling van de vraag 

• de geografische spreiding van de vragen

• en dit jaar voor het eerst ook een nadere verfijning van 

de vragen per gemeente.

In de trendanalyse wordt de vergelijking gelegd met de 

statistieken sinds de start van het Erfgoedloket Groningen 

(volledig operationeel sinds 1 januari 2018, maar vragen 

kwamen al binnen tijdens de opstartperiode vanaf oktober 

2017) en specifiek uitvoeringsjaar 2019. Ook worden er 

tussentijdse conclusies getrokken. 

Op basis van deze trends worden aanbevelingen gedaan 

en wordt in het hoofdstuk ‘Het Erfgoedloket in 2020 en 

verder…’ aannames gedaan over de inzet van het 

Erfgoedloket de komende jaren. 

rijksmonument

gemeentelijk monument

karakteristiek / beeldbepalend pand

geen status

overig / onbekend

Type erfgoed sinds start Erfgoedloket uitvoeringsjaar 2019

rijksmonument 467 68% 139 60%

gemeentelijk monument 29 4% 16 7%

karakteristiek / beeldbepalend pand 132 19% 64 27%

geen status 25 4% 6 3%

overig / onbekend 35 5% 8 3%

Totaal 688 233
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“Weet u een goede specialist om mijn terrazzo vloer te 

herstellen?”

“Kan ik in plaats van een bouwdepot via mijn bank te 

regelen, ook het Cultuurfonds aanvragen?“

“Ik wil de waardevermeerderingsregeling aanvragen om 

een warmtepomp te plaatsen in mijn monument, is dit 

eigenlijk wel mogelijk?”

“De aannemer komt om wat scheuren in mijn voegwerk 

te herstellen en nu wil ik ook graag dat hij meteen het 

laatste beetje enkelglas vervangt door monumentenglas, 

mag dat? En welke kleur is passend voor de ramen?”

“Oude schade wordt nu via de provincie en NAM 

afgehandeld, nieuwe schade loopt nog bij TCMG: kan 

dat niet in 1 keer worden uitgekeerd? Dan kan ik ook in 1 

keer werk laten uitvoeren! En hoe verhoudt zich dat tot 

de brief die ik van NCG heb gehad over een opname?”

“Ik wil mijn pand grootschalig restaureren en meteen 

verduurzamen: ik ben al met een restauratiearchitect 

alles aan het voorbereiden voor vergunning en GRRG-

aanvraag, maar ik heb ook schade gemeld en heb een 

brief gehad van NCG. Kan dat qua planning niet op 

elkaar worden afgestemd? Of, mooier nog: kunnen zij 

niet gewoon het advies van mijn restauratiearchitect en 

constructeur volgen?”

“De arbiter heeft mijn schademelding afgehandeld: ik 

krijg een bedrag uitgekeerd dat bij lange na niet 

voldoende is om schade ook te laten herstellen. Hoe nu 

verder?”

“Zal ik wel of niet de stuwmeerregeling accepteren?”

Hoofdthema’s van de vragen

Net als afgelopen jaar gingen nagenoeg de helft van 

alle vragen over de diverse financiële regelingen in het 

aardbevingsgebied. 

Dit betroffen niet alleen nieuwe vraagstellers: zo  

kwamen diverse eigenaren dit jaar weer terug met 

nieuwe vragen over onder andere de Regeling voor 

Regulier Onderhoud aan Rijksmonumenten. Ze wilden 

hier graag opnieuw gebruik van maken en ze stelden 

(opnieuw) vragen over bijvoorbeeld het invullen van het 

begrotingsmodel of wat wel en niet in de regeling valt. 

Daadwerkelijk helpen bij de aanvraag is, sinds het 

subsidieloket van de provincie Groningen is uitgebreid, 

wel duidelijk teruggelopen.

Maar niet alleen eigenaren stellen vragen over de 

diverse regelingen. Ook adviseurs, aannemers, 

vastgoedontwikkelaars en architectenbureaus komen 

periodiek terug om bijvoorbeeld hun aanvragen voor 

subsidie met het Erfgoedloket door te spreken. 

De vragen over schadeafhandeling, –herstel en 

versterking zijn in aantallen gelijk gebleven ten opzichte 

van afgelopen jaar. In de volgende paragraaf vindt u 

meer informatie over de soorten vragen die zijn gesteld.

Soort vragen sinds start Erfgoedloket uitvoeringsjaar 2019

Algemeen 159 23% 49 21%

Financiële regelingen 311 45% 113 48%

Schadeafhandeling en – herstel 147 21% 48 21%

Versterking 71 10% 23 10%

Totaal 688 233
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Specificatie van de vragen
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Algemeen Financiële regelingen Schadeafhandeling - en herstel Versterking

Specificatie vragen over schadeafhandeling en -herstel sinds start Erfgoedloket uitvoeringsjaar 2019

gecombineerd met / in relatie tot onderhoud, verduurzaming, versterking of herbestemming 26 18% 11 23%

kwaliteit herstelplan / opname / uitvoering 40 27% 11 23%

hulp bij doen schademelding: verergerde schade en/of nieuwe schade 5 3% 1 2%

NAM aanbod buitengebied, afhandeling oude schades, stuwmeerregeling 16 11% 5 10%

AOS 7 5% 1 2%

arbitrage 16 11% 8 17%

status dossiers / planning 29 20% 7 15%

overige vragen 8 5% 4 8%

Totaal 147 48

Sinds de start van het Erfgoedloket gaan ruim 1/5e van de 

vragen over schadeafhandeling of –herstel. Dat is in 2019 niet 

gewijzigd ten opzichte van 2018. Wel treedt er een 

verschuiving op in de soort vragen: zo gaan steeds meer 

vragen over de uitspraken van de arbiter bij geschillen over 

schade, maar ook nemen de vragen over gecombineerd 

uitvoeren van schadeherstel met onderhoud, verduurzaming, 

versterking of functionele wijzigingen aan het pand toe.   

Toename over vragen naar aanleiding van uitspraken van de 

arbiter, zijn te verklaren doordat de arbiter betrokken wordt bij 

zogenoemde ‘oude schade’ en deze zich in de afrondende 

fase bevinden. 

Toename van vragen over de koppelkansen met onder andere 

onderhoud en verduurzaming wordt veroorzaakt door de 

stimulans die de financiële regelingen voor instandhouding van 

het erfgoed in Groningen geeft. Veel eigenaren wachten niet 

meer en gaan zelf weer werk laten uitvoeren aan hun pand. 

Liefst in 1 x gecombineerd met werkzaamheden naar 

aanleiding van de mijnbouwproblematiek.

Ditzelfde zien we overigens gebeuren bij de algemene vragen 

(eveneens meer ‘planvorming en uitvoeringsgericht’: vragen 

over vergunningsprocedures, gespecialiseerde bedrijven en 

combineren van onderhoud met verduurzaming bijvoorbeeld) 

en bij de vragen over de vragen over versterking, die sinds het 

einde van het jaar weer toenemen. 

Sinds meer eigenaren van karakteristieke panden het 

Erfgoedloket weten te bereiken, nemen ook de vragen over 

het Cultuurfonds toe. Sinds de start van het Erfgoedloket in 

september 2017 zijn er in totaal 41 vragen (vanuit unieke 

adressen) over het Cultuurfonds binnengekomen. 23 Daarvan 

werden in uitvoeringsjaar 2019 gesteld. 
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Activiteiten bij afhandeling van vragen

Per 2019 is het Erfgoedloket efficiënter ingericht voor wat betreft 

afhandeling van de vragen met een ‘werkplanner’ (backoffice) 

tussen frontoffce en adviseurs. Zo kunnen vragen worden 

geclusterd en in batches gepland voor beantwoording door de 

adviseurs, terwijl er ook meer grip is op veelgestelde vragen en 

op opvolgtermijnen.

vraag komt binnen bij het Erfgoedloket frontoffice

vraag wordt verwerkt en beantwoordt of uitgezet backoffice

vraag wordt afgehandeld en dossier gesloten adviseurs

NB. Opvolgtermijnen van het Erfgoedloket zijn: binnen twee 

werkdagen een ontvangstbevestiging van de vraag met 

dossiernummer en binnen vijf werkdagen een eerste reactie. 

Het effect van de ‘zelflerende organisatie’ begint ook te tonen: 

het hele team, inclusief backoffice, raakt meer op de hoogte van 

de problematiek, van de trends in de vraagstelling en kan dus 

ook steeds sneller schakelen door te leren van vergelijkbare 

casussen. Zo worden vragen sneller en deskundiger 

beantwoord. 

Specificatie vragen financiële regelingen sinds start Erfgoedloket uitvoeringsjaar 2019

GRRG 37 12% 17 15%

RORG 124 40% 34 30%

Cultuurfonds 41 13% 23 20%

overige vragen 109 35% 39 34%

Totaal 311 113

Specificatie vragen versterking sinds start  Erfgoedloket uitvoeringsjaar 2019

koppelkansen: onderhoud, verduurzaming, toekomstperspectief 19 27% 9 32%

status pand in relatie tot versterkingsopgave 8 11% 5 25%

proces en planning 20 28% 5 25%

versterking planvorming en uitvoering 24 34% 4 17%

Totaal 71 23

Specificatie vragen algemeen sinds start Erfgoedloket uitvoeringsjaar 2019

status pand 27 17% 5 10%

verduurzaming 27 17% 13 21% 

Instandhouding algemeen 20 13% 7 14%

vergunningsprocedures 25 16% 10 20%

overige vragen 60 38% 14 34%

Totaal 159 49



Na twee volledige operationele uitvoeringsjaren komen nog 

steeds ruim meer dan de helft van de autonome vragen binnen 

over nieuwe adressen of vanuit nieuwe vraagstellers.

NB. Een autonome vraag is binnen het Erfgoedloket 

herkenbare ‘nieuwe’ vragen: dus niet een vervolg (a, b, c, …) 

op een eerder gestelde vraag vanuit dezelfde vraagsteller.

Deze nieuwe vragen komen vooral binnen na een actieve 

extern zichtbare communicatie-activiteit, als: 

• de informatiebrieven die aan alle adressen van registreerde 

monumenten worden gestuurd

• een interview op Radio Noord (of in 2018 op RTV Noord)

• een duidelijk zichtbaar persbericht, bijvoorbeeld over de 

inloopbijeenkomsten en de Erfgoedloketfair of vanuit de 

provincie over de subsidies met daarin een verwijzing naar 

het Erfgoedloket.

Zeker bij nieuwe vraagstellers en/of adressen is een 

huisbezoek wenselijk. Een huisbezoek lijkt tijdrovend, maar 

door ter plaatse persoonlijk de vraag door te spreken, kan de 

vraag veel completer op tafel komen en veel uitgebreider 

worden beantwoord. Bij circa 25% van de vragen wordt dan 

ook een huisbezoek gepland. 
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De inzet per vraag wordt dus veroorzaakt door de hoeveelheid 

handelingen per vraag en of er wel of niet een huisbezoek 

wordt gepland. Dit is afhankelijk van de ‘gradatie van 

complexiteit’. Om grip te houden op de inzet per vraag, 

hanteren we daarom vier scenario’s voor vraagafhandeling:

Reguliere vraag

De reguliere vraag kunnen we direct afhandelen. Een enkele 

keer is een huisbezoek noodzakelijk om het antwoord toe te 

lichten, maar in het merendeel van de gevallen kan de vraag 

direct telefonisch of per mail worden beantwoord.

Doorverwijzing

Op sommige vragen kan ook het Erfgoedloket Groningen geen 

antwoord formuleren. Deze vragen worden warm 

doorverwezen naar de instanties die deze vraag wel kunnen 

beantwoorden. Denk aan vragen over het plannen van 

versterkingsinspecties, vergunningsprocedures en/of 

beoordeling van de gemelde schade.

Complexe vraag

De complexe vragen gaan vaak over lopende (schade-) 

dossiers of te starten (versterkings-)plannen. Bij dit soort 

vragen is het van belang om inzage te krijgen in de 

bijbehorende documenten. Meestal wordt een huisbezoek 

gepland en vaak is contact met derden nodig. Ook zijn 

verschillende adviseurs betrokken bij de vraagafhandeling. 

Meervoudig complexe vraag

Bij meervoudig complexe vragen is er sprake van een 

gestapelde problematiek: schadeherstel in combinatie met 

(achterstallig) onderhoud bijvoorbeeld. Huisbezoeken zijn 

noodzakelijk en na de eerste vraag volgen nagenoeg altijd 

aanvullende vragen. Daarnaast heeft het Erfgoedloket 

intensief contact met derden op de vraag te beantwoorden.

Scenario’s vraagafhandeling

Voor alle eigenaren en bewoners van monumentale panden in Groningen.

Ondersteuning bij instandhouding van uw pand in relatie tot de mijnbouwproblematiek.
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Spreiding over de provincie Groningen

De grootste groep vraagstellers komt vanuit de ‘aardbevings’-

gemeenten (de doelgroep van het Erfgoedloket): 82%. 

Vanuit de gemeente Het Hogeland komen de meeste vragen 

binnen: 26% van alle gestelde vragen binnen het Erfgoedloket. 

Bij 14% van de vragen is niet duidelijk over welk adres de vraag 

wordt gesteld en enkele van deze vragen komen van buiten de 

provinciegrenzen (Noordenveld en Tynaarlo), overigens gaan 

deze vragen wel degelijk over schade (door mijnbouw). 

De groep buiten de aardbevingsgemeenten die een vraag stelt 

aan het Erfgoedloket is in vergelijking tot 2018 groeiende. Dit zal  

te maken hebben met de zichtbaarheid van het Erfgoedloket.

De behoefte voor ondersteuning is tenslotte niet grens-gebonden. 

Spreiding per gemeente
autonome 

vragen

waarvan unieke 

adressen

Delfzijl 41 33

Appingedam 29 24

Loppersum 86 75

Midden-Groningen 67 51

Het Hogeland (Bedum, De Marne,  

Eemsmond, Winsum)
181 149

Groningen (Groningen, Haren en 

Ten Boer)
114 102

Oldambt (sinds 6 febr. 2019) 49 36

Westerkwartier (Grootegast, Leek,  

Marum, Zuidhorn)
16 10

Westerwolde 5 5

Stadskanaal 3 3

Veendam 1 1

Pekela 2 2

Onbekend / Overig 94 84
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Voor alle eigenaren en bewoners van monumentale panden in Groningen.

Ondersteuning bij instandhouding van uw pand in relatie tot de mijnbouwproblematiek.
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Nadruk soort vraag per gemeente

Nu het Erfgoedloket Groningen twee volledige jaren actief is, 

kunnen we trends signaleren over de hoofdthema’s van vragen

per gemeente. 

Zo zijn er vanuit de gemeente Oldambt, nieuw toegevoegd in 

2019 als aardbevingsgemeente, geen vragen over versterking

aan het Erfgoedloket Groningen gesteld. In Oldambt werden wel

veel vragen gesteld over schade (o.a. arbitrage trajecten). 

In de gemeente Groningen was dat anders, daar gingen 

15% van de vragen over versterking, overigens allemaal

in het grondgebied van de voormalige gemeente Ten Boer. 

De grootste hoeveelheid vragen over versterking kwamen 

binnen vanuit de gemeente Loppersum: 23% van de 

vragen in deze gemeente. Overigens werden slechts 19%

van de vragen in gemeente Loppersum over schade gesteld.

De meeste schadevragen kwamen binnen vanuit gemeente

Midden-Groningen, 37% van de vragen in deze gemeente.

Daarnaast gingen meer dan de helft van de vragen in de 

gemeenten Delfzijl, Het Hogeland en Groningen over de

diverse financiële regelingen. 

Buiten de aardbevingsgemeenten komen ook steeds vaker 

vragen binnen over schade: Veendam, Pekela, 

Westerwolde en, net als in 2018: Westerkwartier.
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Lezing Christiaan Velvis SOGK, Erfgoedloketfair, september 2019

Erfgoedloket in ‘Goud voor Groningen’, 2019Erfgoedloket informatiemarkt, Erfgoedloketfair, september 2019

Villa Oosterhouw Leens



Voor alle eigenaren en bewoners van monumentale panden in Groningen.

Ondersteuning bij instandhouding van uw pand in relatie tot de mijnbouwproblematiek.
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Aanbevelingen

In de afgelopen twee jaar zien we steeds meer dat 

eigenaren vragen aan ons stellen vanuit het gegeven dat ze 

zelf met hun pand aan de gang willen: instandhouden, 

verduurzamen, toekomstbestendig maken, kortom: 

goed eigenaar- en opdrachtgeverschap willen tonen. 

Dan is het wel lastig dat je afhankelijk bent van veel 

verschillende organisaties en instanties, met allemaal hun 

eigen voorwaarden en planning. 

Als voorbeeld: een eigenaar met een lopend oude schade 

dossier krijgt van NAM en de provincie Groningen een 

aanbod om tot afronding van deze oude schade te komen. 

Wel wordt er meteen geconstateerd, overigens ook door 

eigenaar opgemerkt, dat het mooi zou zijn als nieuwere 

schade en ook groot onderhoud gelijktijdig uitgevoerd kan 

worden. NAM helpt de eigenaar aan een adviseur en 

aannemer om een totaalplan te laten maken. 

Echter, de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen 

kan pas nieuwe schade oppakken als de oude schade 

definitief is afgerond (dan weet je pas wat ‘nieuw’ is). En de 

adviseur kan (voor de eigenaar) geen totaalplan gaan 

maken, omdat de gemeente het pand op de lijst voor 

mogelijke versterking heeft gezet en Nationaal Coördinator 

Groningen al een adviseur heeft ingeschakeld. De opname 

is net gedaan, maar het is niet duidelijk op welke termijn dit 

tot eerste uitkomsten zal leiden. Kortom: alle organisaties 

wachten op elkaar en zijn niet op de hoogte van elkaars 

activiteiten. Welke eigenaar heeft hier nog zelf de regie? 

Het is dan ook van groot belang dat al in de 

voorbereidingsfase op projectniveau een goede 

afstemming plaatsvindt tussen alle betrokken partijen! 

Zowel op niveau van proces (en planning), als inhoud 

(eigenaarswensen en monumentwaarden inclusief) en 

financiën (demarcatie en dus een totaal dekkingsplan). 

Het Erfgoedloket zal eigenaren hierin zoveel mogelijk 

bij staan! De spin in het web, één vast aanspreekpunt. 

“Goed opdrachtgeverschap – goed eigenaarschap”

Een eigenaar wil niets liever dan zijn trots voor het pand 

laten uitlanden in een monumentwaardig plan, waarbij het 

pand er goed bijstaat en je er goed in kan wonen/werken. 

Dit kunnen ze niet alleen: er zijn tal van regionale 

(restauratie)architecten, adviseurs en aannemers die hen 

daarin bij staan. Maar vandaag de dag bijblijven in welke 

organisatie waar voor is, wie de contactpersonen zijn, wat 

de actuele planning is en waar financiële ondersteuning te 

vinden is, is voor een eigenaar niet haalbaar, maar zelfs 

niet voor de gemiddelde adviseur, architect of aannemer. 

Gelukkig kan het Erfgoedloket Groningen daar een rol 

spelen in hulp en begeleiding van de eigenaar en 

advisering aan de (restauratie)architecten, adviseurs en 

aannemers. Maar zelfs wij kunnen niet proces, planning, 

inhoud en financiën op elkaar afstemmen. Dat is tenslotte 

aan de desbetreffende organisaties en instanties zelf. 

Ons verzoek is dan ook:

“Advies aan de voorkant -> 

samenwerken en afstemmen!”

“Duidelijke visie, heldere scope en transparante 

communicatie hierover”

“Benut lokale kennis en kunde”

“Geef eigenaren en hun eigen adviseur de regie”
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Het Erfgoedloket Groningen in 2020 en verder …

Ook de komende jaren wil het Erfgoedloket zich blijven 

inzetten voor het beantwoorden van vragen van eigenaren 

en hen op weg helpen door het woud van mogelijkheden, 

organisaties en instanties. 

Het Erfgoedloket Groningen staat tenslotte in het 

regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst’ benoemd als 

‘wordt gecontinueerd’ en maakt onderdeel uit van het 

onlangs geactualiseerde Erfgoedprogramma

De doelgroep van het Erfgoedloket Groningen is 

ondertussen het gehele Erfgoedveld breed geworden: van 

eigenaar tot adviseur en van monument tot karakteristiek.

Nu de meeste ad hoc aardbevinggerelateerde vragen zijn 

opgepakt (en afgehandeld), maar vraagstellers structureel 

blijven terugkomen en nog steeds nieuwe vraagstellers 

ons weten te bereiken, zijn we er des te meer van 

overtuigd dat het Erfgoedloket Groningen in een grote 

behoefte voorziet.

En met al deze kennis van het gebied en behoefte van de 

sector, is het Erfgoedloket Groningen een belangrijke bron 

van informatie voor nieuw beleid, instrumenten en 

regelingen.

Komende jaren zullen we ook het proactief kennisdelen 

verder uitrollen: naast de brieven-op-de-mat, nieuwsbrief 

en een actualiseerde website, organiseren we weer 

nieuwe inloopbijeenkomsten en een Erfgoedloketfair (dit 

keer over verduurzaming), maar ook ontwikkelen we 

diverse webinars, workshops en handreikingen. Zowel 

voor de eigenaren en bewoners, als voor bijvoorbeeld 

gemeenten. En natuurlijk blijven we alle aan ons gestelde 

vragen deskundig en efficiënt beantwoorden.

We hopen u snel weer te treffen!
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Voor alle eigenaren en bewoners van monumentale panden in Groningen.

Ondersteuning bij instandhouding van uw pand in relatie tot de mijnbouwproblematiek.
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Bijlagen



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

Het Erfgoedloket wordt uitgevoerd door: 

libau
adviesorganisatie voor omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed

in Groningen en Drenthe

En mogelijk gemaakt door: 

http://www.erfgoedloketgroningen.nl/

