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Subsidie voor jongste rijksmonument en 7 andere projecten 
Provincie draagt 1,2 miljoen euro bij aan restauratie rijksmonumenten in 
Groningen 
 

 
Het jongste Rijksmonument van Nederland, de Molukse kerk in Appingedam, en 
zeven andere projecten worden gerestaureerd met subsidie van de provincie 
Groningen. De Molukse Kerk krijgt € 103.304,80 voor restauratie, omdat het 
kerkgebouw architectonisch een zeldzaam voorbeeld is van de oudste nog 
bestaande en functionerende Molukse kerkgebouwen in Nederland. Het is een 
onopvallend en ingetogen gebouw en het restauratieplan gaat daarom uit van een 
sobere en terughoudende restauratie. 
 
Welke monumenten krijgen subsidie? 
Andere projecten die subsidie krijgen zijn Boerderij Kooman in Adorp € 320.000 en 
Dooptuin en Raadsgestoelte van de Nieuwe Kerk in Groningen € 60.000. Deze twee 
projecten ontvangen een bedrag voor restauratie en daarnaast ook een bedrag voor 
een deel van de maatregelen die nodig zijn om de functie van het rijksmonument te 
kunnen veranderen of uitbreiden. Verder krijgen vijf projecten subsidie voor de 
restauratie: Korenmolen Wilhelmina in Noorderhoogebrug in Groningen krijgt € 103.000, 
Groote Poldermolen in Slochteren € 67.164, Molen Eureka in Klein Wetsinge € 208.000, 
Waelckensz Hinz Orgel Nicolaikerk in Appingedam € 178.475 en Raadhuiskade 71 in 
Wildervank  € 195.257. 
 
Subsidiebudget   
De provincie heeft ieder jaar negen ton beschikbaar voor restauratie en herbestemming 
van rijksmonumenten in de provincie Groningen. De provincies beheren sinds 2012 de 
rijksmiddelen voor restauratie van rijksmonumenten. Het budget stelt de provincie in 
staat de regie te voeren voor  gebiedsgericht monumentenbeleid. Een belangrijk 
aandachtspunt hierbij is ook de herbestemming van monumentale panden en de 
samenwerking met regionale partners. De provincie wil het (her)gebruik van 
rijksmonumenten stimuleren omdat de exploitatie van het monument bijdraagt aan het 
behoud. Voor de tweede helft van dit jaar is nog € 666.037 beschikbaar voor restauratie 
en herbestemming. 
 

 

 

 

Noot voor de pers: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling 

Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie, telefoon (050) 3164129. Buiten kantoortijd 

en in het weekend: 06 22668447. 

 

 


