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Aanvragen Nationaal Programma Groningen mei 2019

Geachte dames en heren,

U ontvangt deze brief omdat het bestuur van het Nationaal Programma Groningen op woensdag 15 mei positief 
heeft besloten over 38 projectaanvragen. Het college van GS heeft op 6 mei 21 projecten ingediend om 
aanspraak te maken op de financiering vanuit het voorschot 2019 van het Nationaal Programma Groningen 
(NPG). Dit voorschot betreft een bedrag van 15 miljoen euro. Drie projecten worden uitgewerkt om op 3 juni te 
worden ingediend bij het bestuur.

Na beoordeling door het programmabureau van het NPG heeft het bestuur NPG de aanvragen op 15 mei 2019 
geaccordeerd. Op korte termijn zal de provincie de beschikking krijgen over het voorschot van 15 miljoen voor 
uitvoering van de aanvragen. Wel zijn er een aantal aandachtspunten geformuleerd die nog verdere uitwerking 
behoeven voordat het Rijk budget beschikbaar stelt. Het gaat hier om de uitwerking van monitoring & evaluatie 
en cofinanciering.

Vervolg
Samen met het programmabureau zullen wij onze aanvragen op de genoemde aandachtspunten verder 
uitwerken waarna de 15 miljoen vanuit het Rijk beschikbaar zal worden gesteld. Omdat de aanvragen nog 
inhoudelijk uitgewerkt zullen worden vormen ze op dit moment geen bestedingsverplichtingen. Met het 
accorderen van de aanvragen door het bestuur NPG halen we de budgetten op die uitwerking en uitvoering via 
bestaande provinciale regelingen of incidentele beschikkingen mogelijk maakt.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Sedepufeerjäg Staten van Groningen:

, voorzitter.

, locosecretaris.o
Bijlagen:
Nr. Titel Documentnr. Soort bijlage
1. Bijlage 1 Plannen Nationaal Programma Groningen - 

mei 2019
2019-042042 Projectenoverzicht

2. Bijlage 2 Samenvattingen projecten provincie 
Groningen mei 2019

2019-041939 Projectinformatie


