
 

 

 

MEMO 

 

Aan: de leden van de gemeenteraad van Midden-Groningen 

Van: het college van Burgemeester en Wethouders 

Betreft: toekenning leefbaarheidssubsidie Haansvaart en mails van de raadsleden Haze en 

Renkema. 

Datum: 8 mei 2019 

 

 

Geachte leden van de raad, 

  

De raadsinformatie zoals u die gistermiddag gekregen heeft was bedoeld om een verbinding te 

leggen met de raadsstukken van deze maand. Dat doet alsnog vragen rijzen. Daarom toch een wat 

breder uitleg. 

1. Waar hebben we het over? Het betreft hier de gebiedsgerichte leefbaarheidsgelden. Uit het 

bedrag van 50 miljoen dat vooruitlopend op het NPG, vorig jaar door het Rijk ter 

beschikking is gesteld, is 8,5 miljoen toegevoegd aan de provinciale gelden voor 

gebiedsgerichte leefbaarheid. Ook Midden-Groningen heeft van die 50 miljoen mogen 

profiteren. Als voorbeeld moge dienen de 6 miljoen voor aardgasloos wonen. Deze 

gebiedsgerichte leefbaarheidsgelden hebben dus niets te maken met nog te ontwikkelen 

lokaal programma Midden-Groningen. Er is dus ook geen link met de in dat kader nog vast 

te stellen trekkingsrechten. 

2. Die leefbaarheidsgelden zijn aan de provincie toegewezen. De aardbevingsgemeenten 

mogen daarvoor projecten indienen op basis van een door de provincie vastgestelde 

subsidieregeling. Het is uiteindelijk het College van Gedeputeerde Staten die over de 

aanvragen beslist.   

3. Van die eerdergenoemde 8,5 miljoen is een deel geoormerkt voor aanvragen vanuit Midden-

Groningen, maar die moeten dan wel voldoen aan de criteria van eerdergenoemde 

subsidieregeling. 

4. In de bijlage die hoort bij de raadsvoordracht staat onder punt 4 (pagina 7) uitgelegd 

waarom wij het herstel van de kademuur hebben aangedragen. Dat hebben wij voor de 

eerste deadline van 1 april gedaan, hetgeen te maken heeft met de gevoelde urgentie 

tijdens de gesprekken met het waterschap. Om aan de criteria te voldoen dienden we ook 



 

 

Pagina: 2 van 2 

Datum: 9 mei 2019 

  

Onderwerp: memo 

 

alert te zijn op het aspect gebiedsgericht. Dat maakte dat de wandelroute is toegevoegd en 

er over één pakket gesproken kon worden. 

5. Aan het slot van punt 5 op pagina 8 is de – toen bekende - laatste stand weergegeven: 

namelijk dat de combinatie van beide onderwerpen als zeer kansrijk zou mogen worden 

beschouwd, waarbij de hoop werd uitgesproken om binnen afzienbare tijd een positieve 

reactie van de provincie te krijgen. Vandaag bleek die afzienbare tijd nog iets korter te 

zijn dan wij hadden voorzien. Al met al menen wij, wat betreft deze aanvraag, zo 

transparant mogelijk te zijn geweest. Het is geenszins de bedoeling geweest u in uw rol te 

passeren. 

  

Wij hopen u via deze memo nog iets preciezer geïnformeerd te hebben. Desgewenst zijn wij zeker 

bereid een en ander nog nader toe te lichten waarbij de komende vergadering van de 

raadswerkgroep NPG de eerste gelegenheid zou kunnen zijn. 

  

 

 
 


