
 

 

BIJLAGE behorende bij raadsvoorstel d.d. 23 april 2019 

Overzicht van in te dienen projecten in het kader van het Nationaal Programma Groningen. 

 

A Ten laste van de trekkingsrechten Midden-Groningen 

 

1. Ondersteuning Dorpsproces Overschild (€1,28 miljoen) 
Het versterkingsproces richt zich op individuele keuze van bewoners/eigenaren. Heel 

Overschild is particulier bezit. De tot op heden beschikbare middelen gaan voorbij aan het 

belang van het behoud van samenhang in ruimtelijke kwaliteit, stedenbouwkundige 

inrichting, sociaal en dergelijke. Mensen hebben te maken met een zeer complex proces en 

dat vereist zelfs vormen van hulp.  

Ter borging van deze samenhang is inzet van mediators nodig. Dit project beoogt daar een 

bijdrage aan te leveren. Het gaat hierbij om de inzet van vier taken binnen het dorp: 

 

Dorpsbouwmeester Overschild: Daarvoor is de opdracht: 

a. Het bewaken/stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde en 

onbebouwde omgeving en de samenhang daarin van Overschild.  

b. Ontwerpen, coördineren, organiseren en afstemmen van processen, benodigd om te 

komen tot bovengenoemde ruimtelijke kwaliteit. 

c. Informeren/begeleiden van bewoners/architecten tijdens planvormingsprocessen.  

d. Proactief samenwerken met welstandscommissie. 

met de inzet van een dorpsbouwmeester moeten vertraging door lange procedures en 

bezwaren, en kwaliteitsverlies van het dorp als totaal voorkomen worden 

 

Kavelmakelaar: Op diverse plekken in het dorp is kavelruil noodzakelijk. Het is noodzakelijk 

hiervoor specialisten in te zetten die alle aspecten van binnenstedelijke kavelruil 

beheersen en zo kunnen zorgen voor een snel proces. 

 

Opbouwwerk: Inzet van opbouwwerk om de dorpsgemeenschap te ondersteunen in het 

verwerken en beleven van dit ingrijpende proces. Dit via het organiseren van een collectief 

programma gericht op behoud van sociale samenhang. 

 

Uitbreiding van het sociaal team: Extra inzet van het sociaal team binnen Overschild 

vanwege de aanvullende problematiek van bevingen en verwerkingsproces. 
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Naast vorenstaande vier taken moet ook aandacht besteed worden aan het 

Bestemmingsplan/beeldkwaliteitsplan Het huidige bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 

is niet toegerust op de complexe opgave, omdat ze beiden conserverend van aard zijn. Er 

wordt met spoed aan nieuwe versies gewerkt. 

 
Begroting eerste jaar 2019 

 

Baten 2019 
 

 Kosten 2019  

Aanvraag NPG *) €370.000 Inzet dorpsbouwmeester 
(gemiddeld 8 uur per week) 
 

€75.000 

  Kavelmakelaar 
(op aanvraag) 
 

€15.000 

  Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan €120.000 
 

  Opbouwwerk 
(gemiddeld 24 uur per week) 
 

€90.000 

  Extra inzet sociaal team 
 

€70.000 

Totaal 2019 €370.000 Totaal 2019 
 

€370.000 

 

Het uitgangspunt is dat de versterking van Overschild minimaal 5 jaar zal duren. De totale 

aanvraag wordt daarom ook voor 5 jaar gedaan. In de tabel op de volgende pagina is de 

meerjarige begroting weergegeven met daarbij de volgende bijzonderheden: 

 Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan is eenmalig en vindt 

plaats in 2019.  

 Mogelijk dat de inzet van de dorpsbouwmeester en de kavelmakelaar in de laatste twee 

jaar iets minder kan zijn. Er is rekening gehouden met een afbouwscenario.  
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Meerjarenbegroting 

Kosten per jaar 2019 2020 2021 2022 2023 

Inzet dorpsbouwmeester 
 
 

€75.000 €75.000 €75.000 €50.000 €25.000 

Kavelmakelaar 
 

€15.000 €15.000 €15.000 €10.000 €5.000 

Bestemmingsplan en 
Beeldkwaliteitsplan 
 

€120.000 - - - - 

Opbouwwerk 
 

€90.000 €90.000 €90.000 €90.000 €90.000 

Extra inzet sociaal team 
 

€70.000 €70.000 €70.000 €70.000 €70.000 

Totaal per jaar 
 

€370.000 €250.000 €250.000 €220.000 €190.000 

 

      De totale aanvraag voor het Nationaal Programma Groningen is daarmee  €1,28 miljoen. 

Dit project draagt bij aan de volgende doelen van het NPG 2019: 

 Verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving (ruimtelijk, sociaal en economisch); 

 Behouden en versterken van de lokale gebiedsidentiteit 

 

2. Beleving en verhaal in Overschild (€ 400.000) 

 
De kern van het project vormt het Verhaal van Overschild, opgetekend door een 

kroniekschrijver. Van daaruit ontstaat een archief van de toekomst, dat een beschrijving geeft 

van de omslag die in dit Groningse dorp plaatsvindt en hoe de bewoners de toekomst tegemoet 

treden. De creatieve vertaalslag op basis van de verhalen geeft de inwoners gelegenheid om op 

een bijzondere manier uiting te geven aan hun gevoel. Het resultaat levert naast trots en 

zelfvertrouwen ook bouwstenen voor het collectieve geheugen 

Overschild zal als dorp volledig veranderen van aanzien als de komende jaren fysiek wordt 

versterkt in de mate waarin dat nu wordt aangenomen. Daarmee verdwijnt het oude dorp met 

z’n structuren die zich in de loop der tijden hebben ontwikkeld en maakt het plaats voor een 

zo goed als volledig nieuw vormgegeven woonplaats, waar de oorspronkelijke bewoners hun 

weg weer in moeten vinden. Dit is een ingrijpende unieke situatie, die niet alleen fysieke 
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consequenties heeft, maar ook sociaal-emotionele. Kunst en cultuur zijn verbeelding van 

emotie en lenen zich bij uitstek om in te zetten voor deze bewoners. Het draagt bij aan de 

mentale versterking van Overschild en kan het negatieve tij keren en bijdragen aan de trots en 

weerbaarheid in dit gebied. 

Overschild kan zo een voorbeeld worden voor soortgelijke situaties elders. 

 
Bij de uitvoering van het kunst- en cultuurprogramma zijn in elk geval actief betrokken 

Vereniging Dorpsbelang,  de culturele inwoners van Overschild, lees lokale (internationaal 

werkende) kunstenaars, de toneelvereniging, betrokken burgers, de cultuurafdeling van 

Provincie, De Verhalen van Groningen, Steuninstelling Vrijdag, Mondriaanfonds adviseurs en de 

gemeente. 

Er wordt een artistiek kernteam uit de bewoners samengesteld dat nauw betrokken is bij de 

opzet en uitvoering van alle plannen. Zij zijn deels vertegenwoordigers van het dorp en zullen 

ook op gepaste momenten terugkoppelen aan de hele dorpsgemeenschap. 

 

Meerjarenbegroting Cultuur 

Kosten per jaar 2019 2020 2021 2022 2023 

kroniekschrijver/collectief 
 
 

€30.000 €30.000 €30.000 €30.000 €30.000 

Bijdrage lokale 
toneelvereniging1 

€2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 

Cultuurprojecten 
voortvloeiend uit de Kroniek 

€50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 

 Totaal per jaar € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 

 

De totale aanvraag voor het Nationaal Programma Groningen is daarmee  € 400.000 

De cultuurprojecten zullen niet elk jaar hetzelfde bedrag vragen; het eindsaldo is dan € 

250.000. Afhankelijk van de activiteiten, projecten en evenementen die worden opgezet zal 

ook uit relevante cultuurfondsen subsidie worden aangevraagd. 

Dit project draagt bij aan de volgende doelen van het NPG 2019: 

                                                 
1 Komt voor rekening van het gemeentelijk cultuurbudget 
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 Behouden en versterken van de lokale gebiedsidentiteit, met speciale aandacht voor 

cultureel erfgoed; 

 Verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving (ruimtelijk, sociaal en economisch); 

 

3. Organisatiekosten 2019 oor het opzetten van het lokaal programma 

 

Al in 2019 maakt de organisatie kosten om tot het programma te komen. Wanneer we kijken 

naar de tekst van het Nationaal Programma Groningen en dan met name naar “een programma 

dat groeit” dan staat op pagina 52 dat de ontwikkelkosten die een gemeente maakt verrekend 

worden met het gemeentelijk trekkingsrecht. 

 

Wij zijn voornemens om de volgende te maken kosten in te dienen: 
Vervangingskosten (eigen medewerkers):  € 270.000 

Externe expertise:     € 220.000 

 Stads- en dorpsvernieuwing 

 Stedenbouw 

 Planeconomie 

 Energietransitie 

Programmaleiding:     € 200.000 

 Inclusief kwartiermaken 

Facilitering raadswerkgroep:   €   20.000 

Participatie en communicatie:   €   40.000 

Onvoorzien en organisatieopslag 15%  €  130.000 

Totaal:      € 880.000 

 

B Ten laste van de thematische programma’s die door de provincie getrokken worden. Betreft 

de provinciale trekkingsrechten. 

 

De provincie heeft het programma “Zorg nabij: opmaat naar regionaal programma voor 

“Meer gezonde jaren” ingediend. Daarmee wordt een beroep gedaan op de gelden die 

beschikbaar zijn voor de thematische programma’s, waarvoor de provincie de trekkingsrechten 

heeft. Dit project is een gezamenlijke aanpak vanuit de gemeenten Midden-Groningen, 

Appingedam en Delfzijl, kenniscentra/platforms (Aletta Jacobs School of Health, Sociaal 
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Planbureau Groningen, HANNN, PCH), regionale en lokale gezondheidsnetwerken, en de 

provincie. Deze diversiteit van partners zorgt er voor dat de pilots in de genoemde gemeenten 

direct van start kunnen gaan. De pilots vormen de opmaat naar een regionale 

gezondheidsaanpak die nodig is om de diverse vraagstukken die in het gebied spelen aan te 

pakken.   

Wat betreft Midden-Groningen is het volgende aan de orde: Het ontwikkelen van de verbreding 

van de projecten Welzijn op Recept en Grip & Glans en het creëren van een integraal 

samenwerkingsmodel met mengvormen van informele en formele steun (1e-lijns zorg) en hulp. 

Inzet op deskundigheidsbevordering van sleutelpersonen op het gebied van positieve 

gezondheid, veerkracht, preventie en gezonde leefstijl. Waarbij er juist ook aandacht is voor 

kinderen en bodembeweging-gerelateerde problematiek.  

 
Met beide interventies zijn in het programma Gezond en Sociaal waardevolle ervaringen 

opgedaan. Welzijn op Recept in de regio Sappemeer is zeer succesvol ervaren. Van de ruim 100 

patiënten is bij 60% sprake van een stijging in welbevinden. Daarnaast zijn betrokken 

huisartsen ook zeer tevreden over deze manier van werken.  

 

Deze projecten gaan uit van een eigen bijdrage van Midden-Groningen van € 150.000 per jaar 

Dat zijn gelden die nu al in de pilot worden gestoken. Vanuit het NPG wordt dan nog eens ruim 

€ één miljoen bijgedragen om voortzetting en intensivering mogelijk te maken. Dit gaat dus 

niet te koste van de trekkingsrechten van Midden-Groningen ten behoeve van het eigen lokale 

programma. 

 

C Ten laste van de van de leefbaarheidsgelden gelden die voor 2018 beschikbaar zijn gesteld. 

 

Ten behoeve van het zetten van eerste stappen in het kader van het Nationaal programma 

Groningen is in 2018 al € 50 miljoen ter beschikking gekomen. Van die € 50 miljoen is € 6 

miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van een aanvullende pilot aardgasloze wijken in 

Hoogezand en € 2 miljoen ten behoeve van het pilotproject cultureel erfgoed Overschild.  

Ook is van die € 50 miljoen € 8,5 bestemd voor het leefbaarheidsprogramma van de provincie. 

Dat al bestaande provinciale programma wordt met dit bedrag verhoogd en dit deel is dan 

specifiek bedoeld voor de aardbevingsgemeenten.  Daarvan staat € 1.093.222,= gereserveerd 

voor Midden-Groningen. Tot op heden hebben wij nog geen projecten ingediend. Daarvoor is nu 

gelegenheid per 1 april, 15 juni en 1 oktober 2019. 
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Voor de goede orde dit deel bestemd voor Midden-Groningen heeft geen enkele relatie met de 

trekkingsrechten ten behoeve van het nog op te stellen lokale programma. 

De in te dienen projecten moeten toekomst-bestendig zijn, rekening houden met de 

gebiedsgerichte opgaven en een oplossing bieden voor mogelijke leefbaarheidsproblemen. 

Meerdere partijen moeten er in samenwerken. Het project moet gedragen worden door de 

betrokken partijen. Het project moet een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en 

kan gericht zijn op duurzame gebiedsontwikkeling.  

Er is inmiddels overleg geweest met de provincie en dat brengt ons tot de volgende conclusies. 

 

Op grond van vorenstaande hadden  wij voor de eerste deadline van 1 april al de volgende 

projecten ingediend: 

 

4. Herstel kademuur Haansvaart (€ 100.000) 

Het gaat hier om herstel van de waardevolle kademuur in Hellum, met daarbij realisatie 

van een verblijfsplek voor het dorp (bankje etc) en een wandelroute. Dus leefbaarheid 

project. Het dorp Hellum heeft dit project zelf aangedragen.  

De oude kademuur langs de Haansvaart in Hellum is historisch waardevol en erfgoed. Deze 

is aan restauratie toe. De eigenaar, waterschap Hunze en Aa’s, wilde deze slopen en 

vervangen door een groene wal. 

De gemeente is al een jaar in overleg met het waterschap, ook bestuurlijk. Het waterschap 

wil inmiddels wel mee werken met herstel, echter de kosten bedragen ca €100.000 meer 

dan de methode die het waterschap wil betalen.  Er wordt dus naar financiering voor dit 

tekort  gezocht.  

Met een maximale bijdrage van een ton uit deze leefbaarheidsgelden kan dit project 

gerealiseerd worden, waarbij dat wel in samenhang met onderstaande wandelroute bezien 

moet worden. 

 

5. Aanleg wandelroute Haansvaart Hellum (€ 25.000) 

In het kader van het Programma dorpsvisies en landschap, wierde en lintdorpen is in 2017 

de wandelroute Haansvaart te Hellum aangevraagd. Het project behelst een 

wandelverbinding langs de Haansvaart. Voor dit initiatief is een projectplan gereed. Vanuit 

de gemeente Slochteren is de organisatie € 20.000, - uit het cofinancieringsfonds toegezegd 

dit bedrag is gereserveerd in de begroting. De intentie was in eerste instantie om e.e.a. te 

realiseren met cofinanciering helaas is dit niet haalbaar gebleken. Uit het aangeleverde 
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projectplan blijkt dat er nog € 25.000,- (€ 24.678,-) en kleine post onvoorzien, nodig is om 

het project te realiseren. Onderdeel van het plan was in eerste instantie ook het weer 

bevaarbaar maken van de Haansvaart. Bij het onderzoek naar de vaarroutes in de 

gemeente Midden-Groningen zal deze route ook meegenomen worden.  

 

Inmiddels weten wij dat de combinatie van beide voorgaande onderwerpen als zeer kansrijk 

mogen worden beschouwd. Wij hopen daarvan binnen afzienbare termijn een positieve reactie 

van de provincie te krijgen. 

 

Voor de volgende deadlines (15 juni en 1 oktober)) is het ons streven om de volgende 

onderwerpen in te dienen: 

 

6. Steigers Kiel-Windeweer  (€ 50.000) 

Om de vaarrecreatie een boost te geven en de toeristische mogelijkheden in Kiel-windeweer 

te bevorderen is het belangrijk dat er in het Kieldiep een aantal steigers worden aangelegd. 

Dit is een project dat op initiatief vanuit de recreatieve ondernemers en inwoners uit het 

dorp is opgestart. Het is de bedoeling dat er in totaal vier aanlegsteigers worden aangelegd, 

de werkzaamheden bevatten: 

 het uitbaggeren van het Kieldiep op de plekken waar de aanlegsteigers worden 

aangelegd; 

 het aanpakken van de beschoeiing; 

 realiseren aanlegsteigers 

 de locaties waar de aanlegsteigers gerealiseerd moeten ‘aangekleed’ worden met 

bebording, bankjes of een picknicktafel.  

De kosten van dit project behelzen ongeveer € 50.000,= 

 

7. Voedselpark Slochteren (€ 110.000) 
De doelstelling is:  

 Samenhorigheid inwoners van Slochteren en omgeving vergroten door een 

ontmoetingsplek te creëren waar gewandeld of gewerkt kan worden;  

 zorg voor het leven, zowel voor medemens (voedsel, beweging en gezelligheid) als 

voor de natuur (woon- of foerageergebied, biodiversiteit);  

 educatie van leerlingen met betrekking tot gezond natuurlijk voedsel: van zaaien 

tot aan voedsel bereiding en serveren;  
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 kennis vergroten m.b.t. bodemverbetering en voedselkwaliteit; 

 lokaal biologisch voedsel produceren in samenwerking met de natuur met minimale 

bodemverstoring 

 

Om dit te bereiken willen een aantal inwoners een voedselpark in Slochteren aanleggen en 

onderhouden. Staatsbosbeheer heeft hen een perceel van 1 ha aan de Stichtinglaan ter 

beschikking gesteld. Het toekomstige Voedselpark grenst aan het natuurgebied “de 

Baggerputten”. Het voedselpark wordt door en voor de inwoners opgezet. Kosten voor de 

opstartfase in het eerste jaar betreffen ongeveer 110.000,00. (In het tweede tot en met 

vijfde jaar zijn er vervolgens baten en lasten te verwachten; deze zijn ongeveer in balans.) 

 

Deze twee projecten sporen voor een belangrijk deel met de subsidievoorwaarden. Wij 

willen deze twee dan ook via een pitch bij de provincie onder de aandacht brengen. 

 

Rest de laatste categorie projecten. Dat zijn de projecten die eventueel kunnen, maar die vergen 

meer of een beter toegespitste onderbouwing of zelfs clustering. Dan moet gedacht worden aan: 

 

8. (Democratisch) experiment Schildmeer-dorpen (€ 53.000) 
Het betreft hier een sterke, wederkerige, lokale en toekomstgerichte samenwerking tussen 

inwoners uit de dorpen rond het Schildmeer (Siddeburen, Hellum, Schildwolde, Overschild, 

Tjuchem, Steendam) onderling en de gemeente Midden-Groningen opbouwen. Is gericht op 

inhoudelijke vernieuwing op, door de inwoners van de 6 dorpen benoemde thema’s zoals 

het vergroten van de aantrekkelijkheid/toegankelijkheid van het Schildmeer, 

duurzaamheid, wonen voor jongeren en ouderen en leefbaarheid. Men wil in een duidelijk 

omschreven gebied experimenteren met nieuwe democratische vormen en eigenaarschap en 

lokale samenwerking en ontwikkeling. 

 

9. Investeren in de buitenruimte van MFC’s (geclusterd).2 

 

10. Investeren in de buitenruimte van onderwijslocaties (ook hier geclusterd)3 

 

We zullen u hierover via raadsbrieven op de hoogte houden. 

                                                 
2 Clustering wordt beschouwd als gebiedsgericht 
3 Clustering wordt beschouwd als gebiedsgericht 
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D Ten laste van de zogenaamde inpassingskosten 

 

Er is nog een belangrijk project in het kader van Overschild. Dat project voorziet in een 

kwaliteitsimpuls. Ten principale vindt het college dat deze kwaliteitsverbetering uit de zgn. 

inpassingskosten gefinancierd zou moeten worden. Wij zullen daartoe een aanvrage indienen. 

Echter, die procedure zal nog wel de nodige tijd vergen en daarop kan en wil Overschild niet 

wachten. Derhalve financieren we € 500.000 ten behoeve van dit project voor ten laste van het 

programmabudget gevolgen gaswinning, hetgeen door het college in een separaat voorstel 

eerder is aangeboden. De raad is daarvan bij raadsbrief d.d. 10 april in kennis gesteld. Dat geeft 

ons qua tijd mogelijkheden om een beroep te doen op die inpassingskosten, zonder dat de 

snelheid van de ontwikkelingen in Overschild daaronder leiden. De definiëring over wat onder 

de inpassingskosten zou kunnen vallen is, zal in de praktijk gestalte krijgen. Dit gaat dus onze 

inzet voor die discussie vormen. 

 

11. Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild (€ 4,35 miljoen) 

 
Het project beoogt extra kwaliteit toe te voegen aan de versterking en sloop-nieuwbouw van 

huizen in Overschild. Deze extra kwaliteit komt tot uitdrukking in: 

 Duurzaamheid – voor groot deel energiebesparing, gasloos en deels energie op eigen 

grondgebied 

 Levensloopbestendigheid 

 Kwaliteit van ontwerp en materialen 

 Afkoppeling 

 (Erfgoed – hiervoor is al een eigen pilot voor Overschild beschikbaar) 

 

Het fonds maakt het mogelijk voor bewoners om meer kwaliteit terug te bouwen (of bij 

versterking toe te voegen) dan mogelijk is op basis van de beschikbare herbouwbudgetten. 

Deze herbouwbudgetten zijn krap en dragen het risico dat de kwaliteit van het dorp achteruit 

gaat. In de kern van Overschild wordt circa 20% van de huizen versterkt en 80% ondergaat 

sloop-nieuwbouw.  

 

Het project/fonds is aanvullend op de versterkingsoperatie en dient ook als zodanig 

georganiseerd te worden. Betrokken eigenaren moeten over de mogelijkheden van de subsidie 

kunnen beschikken op het moment dat zij met architecten en aannemers in gesprek zijn over 
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het voorlopige en uiteindelijk definitieve ontwerp van hun te versterken of nieuw te bouwen 

woning. 

Alle panden in Overschild zijn particulier eigendom (ca. 120 in de kern, 110 in het 

buitengebied).  

 
Het fonds wordt als subsidieregeling beschikbaar gesteld aan de bewoners van Overschild. In het 

ontwerpproces die bewoners met hun architect en/of aannemer aangaan kunnen deze 

elementen worden toegevoegd. 

De dorpsbouwmeester Overschild (andere aanvraag) kan dit fonds inzetten om de 

kwaliteitsverhoging vorm en inhoud te geven. Uiteindelijk hebben de eigenaren het laatste 

woord. 

De duurzaamheidmaatregelen betreffen concrete aanvullingen om huizen duurzamer te maken 

dan op basis van versterking of sloop-nieuwbouw mogelijk is. Dit is zeker voor te versterken 

huizen van groot belang (nu veelal energielabel G). Nieuwbouw gaat vanwege eisen in het 

bouwbesluit al beter worden. Het is wrang wanneer de anderen achterblijven. 

 
In totaal wordt gevraagd om een bedrag van €4.35 miljoen. Dit bedrag is beschikbaar voor het 

hele dorp (postcodegebied) Overschild. De aanpak van de versterking is voorzien in 5 fasen, 

waarvan de eerste al is begonnen. Vandaar eerder genoemde voorfinanciering 

Vier fase zijn aansluitend (binnen de kern), één fase volgt een andere overlappend ritme 

(buitengebied). 

 

BEGROTING 

De gemeente vraagt conform de Structuurvisie Overschild 2018-2028 een bedrag van €3 miljoen 

voor vulling van het fonds kwaliteitsimpuls Overschild en €1,35 miljoen voor het realiseren van 

een duurzaam Overschild. Samen €4,35 miljoen. 

 

       Toelichting 

Het bedrag van €4,35 miljoen is benaderd op aannames, waarbij onder andere gebruik is 

gemaakt van de enquêtes in het dorp. Deze aannames hebben betrekking op de onderdelen 

die uiteindelijk via een subsidie beschikbaar komen voor de eigenaren van de betrokken 

panden in Overschild. Denk hierbij aan: 
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 De mogelijkheid om met andere, kwaliteitsverhogende bouwmaterialen te 

ontwerpen (50% zegt liever in hout of staal te willen bouwen). Hierbij is gemiddeld 

€20.000 per woning nodig. 

 Circa 16% van de respondenten wil graag een levensloopbestendige woning. Er 

wordt uitgegaan van gemiddeld € 30.000 per woning. 

 Het afkoppelen van het gas en het aanbrengen van zonnepanelen als duurzame 

investering. Voor dit deel is een aanvullend bedrag van €1,35 miljoen noodzakelijk 

en gaat uit van het volledig gasloos maken van alle huizen in het dorp. 

 

 

 


