
Met Eigenaar Kiest Bouwer kunnen eigenaren die al een versterkingsadvies hebben, de versterking 
van hun woning of gebouw in eigen beheer uitvoeren. De eigenaar is dus opdrachtgever van de 
aannemer. De kosten voor de noodzakelijke versterking worden betaald door Nationaal Coördinator 
Groningen. 

Bent u eigenaar van een boerenbedrijf en heeft u vragen over de versterking van uw
(bedrijfs)gebouwen? Dan kunt u terecht bij het Agroloket van Nationaal Coördinator Groningen. 
Daarnaast is er het Agroprogramma van provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen. 
Met het Agroprogramma wordt gewerkt aan oplossingen voor schadeafhandeling, versterking én 
een duurzame toekomst voor boeren in het aardbevingsgebied.

Om ondernemers en bedrijven in het aardbevingsgebied te compenseren voor de overlast door 
aardbevingen zijn er verschillende regelingen en subsidies. Daarnaast zijn er ook reguliere 
regelingen die kunnen helpen bij financiële moeilijkheden. Op de website van Nationaal
Coördinator Groningen staat een overzicht van de regelingen. Op de website van de gemeente 
kunt u, op de pagina over het Ondernemersloket, informatie vinden over de financiële regelingen 
vanuit de gemeente.

Bent u eigenaar van een monumentaal of karakteristiek pand en op zoek naar een subsidie, 
(financiële) regeling of ondersteuning en advies bij de instandhouding van uw woning of gebouw? 
Dan kunt u terecht bij het Erfgoedloket Groningen. Het loket geeft gratis informatie en advies over 
bijvoorbeeld onderhoud, restauratie, financiering, subsidies, duurzaamheid en herbestemming.
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