
Inzet voor een vitale provincie waarin 
mensen zelf de mogelijkheid hebben om te 
kiezen voor wat zij belangrijk vinden in hun 
directe woon-, werk- en leefomgeving.

De mate van leefbaarheid hangt af van 

verschillende factoren. Het is belangrijk om

die factoren in samenhang aan te pakken. Als 

de leefomgeving (zoals huizen, werk, 

voorzieningen, wegen en groen) goed is, 

blijven mensen er graag wonen. Dus door het 

verbeteren van de leefomgeving, wordt de 

leefbaarheid groter. Maar alleen investeren in 

de leefomgeving is niet genoeg, er moet ook 

in mensen geïnvesteerd worden. Bijvoorbeeld 

door ervoor te zorgen dat iedereen kan 

meedoen, zoals via het Studiefonds.

260 PROJECTEN VERDEELD OVER 3 THEMA’S:

Armoedebestrijding
voor projecten die een bijdrage leveren aan de 
preventie van armoede 

Integratie van asielzoekers
voor projecten die een bijdrage leveren aan de 
integratie van asielzoekers/vergunninghouders in 
de Groninger gemeenschap

Studiefonds
voor mensen met een laag inkomen die de 
(reis)kosten voor hun opleiding of de opleiding 
van hun kind niet kunnen betalen

Onder de noemer sociaal beleid subsidiëren wij 
het volgende:
CMO STAMM, Ideeënbank voor 
bewonersinitiatieven, participatie, burgerkracht, 
zorgmonitor, Zorgbelang, vijf zorgkoepels, 
voedselbanken, kledingbanken, Stichting 
Leergeld, Stichting Jeugdcultuurfonds, Stichting 
Jeugdsportfonds

Kennis en informatie
Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland 
(KKNN) is al jaren een belangrijke partner. 
Daarnaast maken wij de bijzondere leerstoel 
‘Bevolkingsdaling en leefbaarheid voor 
Noord-Nederland’ van de RUG mede mogelijk. 
Verder is een belangrijke onderzoeks- en 
informatie taak neergelegd bij het Sociaal 
Planbureau Groningen

Wettelijke taak
Daarnaast hebben we een formele taak als 
toezichthouder bij realisatie taakstelling 
huisvesting vergunninghouders door gemeenten 

Het Fonds Nieuwe Doen
Daar waar nodig brengen we initiatiefnemers in 
contact met Het Fonds Nieuwe Doen dat leningen 
verstrekt aan initiatieven in de zorg, leefbaarheid 
en energie in de provincie Groningen
 

Reserve Leefbaarheid 
Krimpgebieden 
voor verbetering van de leefbaarheid 
in de Groninger krimpgebieden

Gebiedsgerichte aanpak 
voor het realiseren van 
toekomstbestendige (dorps-) kernen 
en wijken

Zorgvoorzieningen en regionale 
zorgprojecten
voor het faciliteren van zorgontwik-
kelingen die een uitstralingse�ect 
hebben op een regionale schaal

Bewonersinitiatieven zorg
voor het faciliteren van kleinschalige 
bewonersinitiatieven die de zorg en 
zorginfrastructuur in Groningen 
verbeteren en inwoners beter in 
staat stellen de zorg voor elkaar 
goed op te pakken

Bewonersinitiatieven
voor het beter, mooier en leuker 
maken van de woon/leefomgeving

Doelstelling

Projecten gefinanciërd 
vanuit 6 regelingen
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SCHOOL

Programma Leefbaarheid
provincie Groningen 

2016-2020
TUSSENSTAND PER JUNI 2018

- 2 JAAR ACTIEF - 

Andere onderdelen 
Leefbaarheidsprogramma 

Om de energie van inwoners te ondersteunen, 

bieden wij ze de mogelijkheid om zelf aan de 

slag te gaan met de leefbaarheid. In 

combinatie met het verbeteren van de directe 

leefomgeving, ontstaat er een krachtige en 

e�ectieve aanpak. Daarbij helpen wij op 

allerlei manieren. Zowel met praktische 

ondersteuning, subsidie en door informatie te 

delen.

FYSIEKE LEEFOMGEVING, SOCIALE COHESIE, 
PROCES/KENNISDELING

juni 2018
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Locatiegerichte aanpak
voor verbeteren en in stand houden 
van de voorzieningen in onze 
provincie, en de noodzakelijke 
herstructurering en verduurzaming 
van de particuliere woningvoorraad

Totaal geïnvesteerd 
€  84.325.037,-

€ 4.923.667,-

HET HOGELAND

55
€ 4.669.275,-

€    202.392,-

€      52.000,-

PROJECTEN

Onze 
investering

Totaal geïnvesteerd 
€  7.785.331,-

€ 1.009.762,-

PROJECTEN
WESTER-

KWARTIER

37
€     851.102,-

€    158.660,-Onze 
investering

Totaal geïnvesteerd 
€  57.037.063,-

€ 5.350.169,-

DAL- GEMEENTEN

55
€ 4.386.520,-

€    227.445,-

€    736.204,-

PROJECTEN

Onze 
investering

Totaal geïnvesteerd 
€  2.687.569,-

€    387.418,-

PROJECTEN
STAD GRONINGEN

32
€    268.223,-

€     119.195,-Onze 
investering

Totaal geïnvesteerd 
€  36.640.373,-

€ 8.230.147,-

OOST-
GRONINGEN

48
€  7.919.900,-

€     231.407,-

€     78.840,-

PROJECTEN

Onze 
investering

Totaal geïnvesteerd 
€  30.364.044,-

€  4.076.880,-

MIDDEN-GRONINGEN

33
€  3.861.600,-

€     114.605,-

€     100.675,-

PROJECTEN

Onze 
investering

Wij investeren in 260 projecten waar energie in zit. 
Door deze projecten wordt niet alleen de leefbaarheid 

in onze provincie verbeterd maar ook de 
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

€ 23.978.043,- 

€ 218.839.417,- 

onze investering

totale investering


