
Financiële regelingen in de provincie Groningen
voor het in stand houden van uw rijksmonument
Is uw gebouwde, groene of archeologische rijksmonument aan onderhoud of restauratie toe? En is deze opgave niet gerelateerd aan aardbevingsschade? Dan kunt 
u gebruik maken van één van onderstaande financiële regelingen. Deze ondersteunen u bij het in stand houden van de monumentale waarde van uw monument. 
Onderstaande matrix geeft u een overzicht van de financiële regelingen in de provincie Groningen voor een instandhoudingsopgave van een rijksmonument.

Type rijksmonument Type eigenaar Regelingen In aanmerking komende kosten Berekening uit te keren bedrag Hoe aanvragen? Wanneer aanvragen?

Zonder woonfunctie* (groen, 
gebouwd) gelegen in de 
provincie Groningen

Alle eigenaren van rijksmonumenten Groot onderhoud waaronder  
Restauratie Rijksmonumenten 
Groningen (GRRG) 

Instandhoudingskosten* inclusief 
herbestemmingskosten en kosten 
energiebesparende maatregelen. 
Met een minimum van €35.000,- 
aan subsidiabele kosten.

70% subsidie van de subsidiabele kosten, 
beoordeeld volgens de leidraad. Instandhouding/
restauratie maximaal €400.000,-. herbestemming 
maximaal €20.000,- en energiebesparende 
maatregelen maximaal €5.000,-

Via het digitale subsidieportaal 
van de provincie Groningen 

Twee keer per jaar** via tender, 
voorafgaand aan de uitvoering van 
de werkzaamheden 

Zonder woonfunctie* Alle eigenaren van rijksmonumenten Restauratiefondsplus- hypotheek Instandhoudingskosten* Lening voor 100% van de subsidiabele kosten, 
beoordeeld volgens de leidraad

Via het digitale portaal van 
het Restauratiefonds

Gedurende het hele jaar, voorafgaand aan 
de uitvoering van de werkzaamheden

Zonder woonfunctie* 
(archeologie, groen, gebouwd)

Met woonfunctie*

Alle eigenaren van rijksmonumenten 

Professionele Organisaties voor 
Monumentenbehoud (POM)

Subsidie Instandhouding 
Monumenten (SIM) 

Instandhoudingskosten* over een 
periode van zes jaar

60% subsidie van de subsidiabele kosten, 
beoordeeld volgens de leidraad. Subsidiabele 
kosten kunnen max. 3% van de herbouwwaarde 
bedragen

Via het digitale subsidieportaal 
van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed 

Een keer per jaar van 1 februari tot en met 
31 maart, voorafgaand aan de uitvoering 
van de werkzaamheden

Met woonfunctie*, gelegen in 
een van de aardbevings-
gemeenten in de provincie 
Groningen 

Alle eigenaren van rijksmonumenten Groot onderhoud waaronder  
Restauratie Rijksmonumenten 
Groningen (GRRG) 

Instandhoudingskosten* inclusief 
herbestemmingskosten en kosten 
energiebesparende maatregelen. 
Met een minimum van €35.000,- 
aan subsidiabele kosten.   

70% subsidie van de subsidiabele kosten, 
beoordeeld volgens de leidraad. Instandhouding/
restauratie maximaal €400.000,-. herbestemming 
maximaal €20.000,- en energiebesparende 
maatregelen maximaal €5.000,-

Via het digitale subsidieportaal 
van de provincie Groningen 

Twee keer per jaar** via tender, 
voorafgaand binnen een jaar aan de 
uitvoering van de werkzaamheden 

Met woonfunctie*, gelegen in 
een van de aardbevings-
gemeenten* in de provincie 
Groningen 

Particuliere eigenaren van 
rijksmonumenten

Regulier Onderhoud 
Rijksmonumenten Groningen 
(RORG)

Instandhoudingskosten* en kosten 
energiebesparende maatregelen, met 
een maximum van €35.000,- aan 
subsidiabele kosten.

70% subsidie van de subsidiabele kosten, 
beoordeeld volgens de leidraad. 
Energiebesparende maatregelen worden 
gesubsidieerd tot een maximum van € 1.000,-

Via het digitale subsidieportaal 
van de provincie Groningen 

Een keer per jaar**, voorafgaand of na de 
uitvoering van de werkzaamheden 

Met woonfunctie* (groen, 
gebouwd)

Particuliere eigenaren van 
rijksmonumenten

Instandhoudingssubsidie woonhuis Instandhoudingskosten* over een 
periode van een jaar

38% subsidie van de subsidiabele kosten, 
beoordeeld volgens de leidraad

Via het digitale subsidieportaal 
van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed

Een keer per jaar van 1 maart tot 30 april, 
na de uitvoering van de werkzaamheden

Met woonfunctie* Alle eigenaren van rijksmonumenten Restauratiefonds-hypotheek Instandhoudingskosten* Lening voor 100% van de subsidiabele kosten, 
beoordeeld volgens de leidraad

Via het digitale portaal van 
het Restauratiefonds

Gedurende het hele jaar, voorafgaand aan 
de uitvoering van de werkzaamheden

Financiële regelingen voor andere opgaven?
Naast het onderhouden of restaureren van uw monument, wilt u mogelijk ook
verduurzamen of herbestemmen. Een aantal van genoemde regelingen komt
ook in deze kosten tegemoet. In de aardbevingsgemeenten kunt u tevens te maken
krijgen met een versterkingsopgave. Voor deze andere opgaven zijn andere financiële 
regelingen die niet in de matrix worden genoemd. Kijk voor meer informatie op de 
websites van de afzonderlijke organisaties of vraag advies aan het Erfgoedloket.

Hoe kom je tot restauratiekwaliteit? 
Het is belangrijk dat de werkzaamheden om uw monument in stand te houden met 
voldoende kwaliteit worden uitgevoerd. Informatie over restauratiekwaliteit vindt u in de 
Restauratieladder en de Uitvoeringsrichtlijnen van de stichting ERM www.stichtingerm.nl. 
Als u gebruik maakt van een financiële regeling in de matrix, is de restauratiekwaliteit een 
van de criteria bij de beoordeling. De Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten is een 
belangrijk uitgangspunt voor de berekening van het uit te keren bedrag. 

Vragen? 
Neem dan contact op met het 
Erfgoedloket Groningen via  
info@erfgoedloketgroningen.nl

*Kijk voor de definitie in de desbetreffende regeling
**Kijk voor de actuele data op de website van de provincie Groningen 
Dit document is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de inhoud van dit 
document kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. (2023).
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