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Onderwerp: Subsidieverordening Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild Midden-Groningen 2019 Voorschot Fonds Kwaliteitsimpuls 

Overschild 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

De versterkingsopgave voor Overschild is groot. De gemeente Midden-Groningen heeft zich vanaf 

het begin sterk gemaakt voor een proces waarin de wensen van de inwoners van Overschild 

centraal staan. U bent geïnformeerd over dit proces dat eind 2018 heeft geleid tot de vaststelling 

van de Structuurvisie Overschild 2018-2028. 

 

Om de ambities in de Structuurvisie te realiseren zijn projecten en financiële middelen nodig. 

Prominent daarin is de wens tot het opzetten van een Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild. Dit Fonds 

stelt de inwoners van Overschild in staat om extra kwaliteit toe te voegen aan hun woning en om 

koppelkansen mogelijk te maken. Het achterliggende credo is dat bewoners en gemeente als wens 

hebben dat Overschild beter uit de versterking komt dan dat ze er is ingegaan. 

 

Het Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild krijgt de vorm van een subsidie. Hiervoor wordt nu een 

subsidieregeling opgesteld. De eigenaren kunnen een subsidie aanvragen voor kwaliteitsverhogende 

maatregelen aan hun woning. Dit kan gaan om de ontwerpkwaliteit van de woning, betere 

bouwmaterialen, duurzaamheid, levensloopbestendigheid. Ook het behoud van erfgoed was eerst 

als onderdeel voorzien. Hiervoor is echter al via de provincie Groningen €2 miljoen beschikbaar 

gekomen. De 34 karakteristieke panden kunnen van deze specifieke pilotregeling gebruik maken. 

De provincie stelt hier haar eigen subsidieregeling voor op. De gemeente Midden-Groningen 

probeert de subsidieregeling voor het Fonds Kwaliteitsimpuls hierop af te stemmen. 

 

Het Fonds moet een geschatte omvang krijgen van €4,35 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op de 

berekeningen die ten grondslag hebben gelegen aan de Structuurvisie. Voor de vulling van het 

Fonds wordt een beroep gedaan op de middelen die via de rijksoverheid voor de regio beschikbaar 
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zijn. Het College brengt de kosten onder bij of het regionale budget voor de zogenoemde 

inpassingskosten (kosten die nodig zijn om de versterkingsmaatregelen in de publieke ruimte in te 

passen) of het Nationaal Programma Groningen. 

 

Het proces binnen het dorp Overschild is het punt genaderd dat niet meer kan worden gewacht op 

het aanvragen van middelen. De bewoners van met name de Meerweg zijn aangekomen bij het 

moment dat ze met hun architecten hun nieuwe woningen gaan ontwerpen. Nu is dus het moment 

om ook de mogelijkheid van een aanvullende, kwaliteitsverhogende subsidie te betrekken. Daarom 

is de subsidie en zijn met name ook de voorwaarden voor de subsidie nodig. 

De subsidieregeling wordt nu opgesteld en snel aan ons als College voorgelegd. Voor wat betreft de 

middelen hebben wij als College besloten vooruitlopend op de externe middelen een voorschot te 

reserveren van €500.000 voor het Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild. Dit voorschot komt ten laste 

van het programmabudget gevolgen gaswinning. Zodra de externe middelen binnen zijn zal 

verrekening plaatsvinden. 

 

Het opzetten van het Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild vloeit rechtstreeks voort uit de 

Structuurvisie Overschild 2018-2028. Wij voeren daarmee uw besluit uit, maar wij willen u toch 

graag over het besluit tot een voorschot informeren. Het Fonds heeft ook een subsidieregeling 

nodig. Deze wordt als nadere regeling van de Algemene subsidieverordening (tot 1 januari 2020 is 

dat de Subsidieverordening Welzijn gemeente Slochteren) opgesteld. U hoeft deze als 

gemeenteraad niet vast te stellen. Daartoe heeft u ons als College bevoegd. Wel leggen wij u te 

zijner tijd het besluit voor om de ontvangen middelen te budgetteren voor het Fonds 

Kwaliteitsimpuls Overschild. 

 

Vanzelfsprekend zullen wij u in de tussentijd over de voortgang van dit onderdeel van het 

versterkingsproces en het Programma Gevolgen Gaswinning blijven informeren. Dit zal een plek 

krijgen in de reguliere voortgangsrapportages over het programma. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


