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Indiening projecten ikv leefbaarheidsgelden NPG 2018f

Geachte leden van de raad,
Deze raadsbrief ontvangt u om u te informeren over de besluitvorming rondom de indiening van de
projecten in het kader van NPG gelden 2018.
Inleiding
Op 11 maart jl. hebben het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten in het
aardbevingsgebied, w.o. Midden-Groningen, een bestuursovereenkomst gesloten betreffende
het Nationaal Programma Groningen.
Het Nationaal Programma Groningen wil de regio perspectief bieden: Groningen moet met
behoud van de eigen identiteit, een toekomstbestendig en leefbaar gebied zijn, waar mensen
graag wonen, werken en recreëren. Daarnaast wil het programma bijdragen aan een
aantal belangrijke transities waar ons land voor staat.
Wat betreft compensatie voor de schadelijke effecten van de gaswinning kent de regio
inmiddels verschillende geldstromen die ieder hun eigen doel hebben. Genoemd kunnen worden de
gelden voor versterking, voor aan versterking gerelateerde inpassingskosten, voor
leefbaarheid, voor onderwijs en voor zorg. Daarnaast zijn er nu de mogelijkheden van het
Nationaal Programma. Dat gaat niet zo zeer over het bestaande, wat de hiervoor genoemde
geldstromen wel doen, maar dit gaat veel meer over de toekomst en perspectief van de regio,
van Groningen. Daarbij is het uitgangspunt dat “Groningen, met behoud van de eigen
identiteit, een toekomstbestendig en leefbaar gebied moet blijven”.
Het rijk stelt voor het meerjarig Nationaal Programma Groningen een startkapitaal beschikbaar
van € 1,15 miljard. Een substantieel deel daarvan zal beschikbaar komen voor de gemeenten in
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het aardbevingsgebied voor het maken van een lokaal programma. De gemeenten zijn daarvoor
primair verantwoordelijk. Uw raad stelt het lokale programma vast. Het college van
burgemeester en wethouders voert vervolgens uit en dient hierover verantwoording af leggen
aan uw raad. Bovendien houdt het college het bestuur van het Nationaal Programma Groningen
op de hoogte van de voortgang van het programma.
Iets soortgelijks geldt voor het College van Gedeputeerde Staten van Groningen die
verantwoordelijk zijn voor de meer thematische programma’s (die meer gemeente overstijgend
zijn) waarbij zij verantwoording aflegt aan Provinciale Staten.
Conform de huidige planning hebben de gemeente de opdracht om in het vierde kwartaal van
2019 het eigen lokale programma bestuurlijk te borgen zodanig dat in het eerste kwartaal het
NPG daarop kan reageren en de Raad uiteindelijk het programma kan vaststellen. Deze route
zou betekenen dat er in 2019 niets zou kunnen gebeuren. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Daarom hebben de aardbevingsgemeenten waaronder Midden-Groningen de gelegenheid om op
korte termijn, voor 1 mei, al projecten in te dienen. Projecten die eigenlijk staan te popelen
om te beginnen. Te denken valt aan projecten die sporen met de programmalijnen:
Kracht en Trots,
Natuur, Energie en Klimaat
Economie en Arbeidsmarkt1
Elke gemeente kan daarom op die korte termijn voor 2019 tot een maximum van € 15 miljoen
euro aan voorstellen indienen. Die € 15 miljoen maken deel uit van de later dit jaar nog vast te
stellen eigen trekkingsrechten van iedere gemeente. Met andere woorden, wanneer nu maar
ten dele gebruikt gemaakt wordt van die genoemde € 15 miljoen dan blijft dat geld voor de
gemeente beschikbaar.
Ter completering van het beeld wordt in dit voorstel ook aandacht besteed aan de € 50 miljoen
die voor 2018 al zijn vrijgekomen vanuit het grote NPG-budget van 1.15 miljard. Daarbij gaat
het niet zozeer om de € 6 miljoen voor pilot gasloze wijk of de € 2 miljoen voor cultureel
erfgoed, waar Midden-Groningen aanspraak op mag maken, maar om de € 1.093.222,= van de
€ 8,5 miljoen leefbaarheidsgelden (t.b.v. gebiedsgerichte aanpakken). Hoewel dat bedrag aan de
provinciale leefbaarheidsgelden zijn toegevoegd zijn die € 1.093.222,= voor MiddenGroningen
geoormerkt.
Ten laste van de van de leefbaarheidsgelden die voor 2018 die geoormerkt zijn voor
Midden-Groningen (€ 1.093.222,=) zijn inmiddels de volgende projecten toegekend
Herstel kademuur Haansvaart (€ 100.000)
Aanleg wandelroute Haansvaart Hellum (€ 25.000)
Steigers Kiel-Windeweer (€ 50.000)
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Huidige situatie
Na toekenning van deze projecten is er nog een bedrag van € 918.000,- beschikbaar.
Voor de laatste tranche die voor de leefbaarheidsgelden NPG 2018 nog rest (1 oktober 2019)
worden de volgende projecten ingediend:
1. Realisatie locatie Houtstek inclusief inrichting openbare ruimte te Slochteren
Binnen het masterplan wat voor Slochteren is opgesteld wordt het erfgoedplein en het
Houtstek (dorpshuisfunctie) ontwikkeld. Voor de realisatie van het houtstek en de
herinrichting van de buitenruimte willen we graag € 378.000,- aanvragen. Met de
ontwikkeling van de buitenruimte kan het plein voor meerdere doeleinden gebruikt worden
en past dat beter bij de nieuwe functie die het plein krijgt met de realisatie van het
dorpshuis. Het plein kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld markten, parkeren en andere
evenementen.
2. Buitenruimte MFC Siddeburen
Naast de ontwikkeling van een nieuw MFC voor Siddeburen is ook hier de inrichting van de
buitenruimte nog geld nodig, Hier gaat het vooral de ontwikkeling van een OV Hub Wifi
hotspot, oplaadpunt voor elektrische fietsen, en het inrichten van de parkeerplaats. Ook
komen er informatieborden waarop bezoekers wandel-en fietsroutes kunnen vinden.
Benodigde financiering vanuit NPG 2018 gelden is € 207.000,3. Buitenruimte bij dorpshuis Froombosch
Door het verdwijnen van de school in Froombosch is er een ontmoetingsplaats voor het dorp
verloren gegaan. Door het dorpshuis en de buitenruimte te renoveren/her in te richten
ontstaat er weer een prachtige ontmoetingsplek in het dorp. Ook de speelvoorziening die
bij de voormalige school hoorde wordt verplaatst en krijgt een update. Voor dit project
vragen we een bijdrage vanuit NPG 2018 gelden van € 240.000,- aan.
4. Ontwikkeling Foxholsterpolder
Projectmatige werkzaamheden in een prachtig natuurgebied aan de westkant van
Hoogezand/Foxhol dragen bij aan een verrijking van de natuurwaarden, het verbeteren van
de recreatieve waarden en participatiemogelijkheden voor inwoners en betrokkenen. We
zetten alles in het werk om in dit gebied (met de huidige beschikbare capaciteit en met
input van belangenverenigingen (meedenken, meebeslissen en meedoen) en andere
belanghebbenden) een ‘plus’ te geven voor mens, dier en omgeving. In het plan zijn een
onder andere een vogelkijkhut en een hoogholtje beoogd. Aangevraagde gelden € 93.000,Deze projecten passen binnen de mogelijkheden die genoemd zijn in het raadsbesluit van 23 mei
2019 en waar u kennis van genomen heeft.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn
Burgemeester
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H.J.W. Mulder
Gemeentesecretaris

