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Projecten lijst 2018 

Uitvoering middelen projectenlijst 2018 

Geachte dames en heren, 

Aanleiding 
Op 6 november heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat aan de kamer bekend gemaakt dat er 
voor het jaar 2018 € 50 min wordt geïnvesteerd in projecten in de aardbevingsregio. Dit bedrag is door het 
betreffende ministerie in de decembercirculaire 2018 als decentralisatie-uitkering toegevoegd aan het 
provinciefonds. De provincie is nu verantwoordelijk voor een snelle en goede verdeling van middelen naar 
projecten zoals geformuleerd in de projectenlijst die als bijlage aan deze brief is toegevoegd. 

Eerdere behandeling in PS 
De besteding van middelen hangt samen met het Nationaal Programma Groningen. Rijk en regio hebben 
besloten om nog dit jaar € 50 min te besteden aan een lijst van projecten zodat er ook in aanloop naar een 
operationeel Nationaal Programma Groningen activteiten en projecten kunnen worden ondernomen in het kader 
van het toekomstperspectief voor de aardbevingsregio. In de Statencommissie Bestuur Financiën en Veiligheid 
van 7 november jl. en op 14 november is de status van het Nationaal Programma Groningen toegelicht. Tevens 
bent u op 21 november door de heer Koopmans over dit onderwerp bijgepraat. 

Rol en bevoegdheden PS In deze fase 
Om de besteding van middelen mogelijk te maken is een begrotingswijziging nodig. Ons college heeft volgens 
artikel 5, lid 3, van de Financiële verordening 2017 het mandaat om decentralisatie-uitkeringen die in het kader 
van de decembercirculaire worden ontvangen, door middel van een begrotingswijziging in de begroting op te 
voeren. Wij zullen hiervoor zorgdragen. 

Extern betrokkenen 
De projectenlijst is tot stand gekomen met betrokkenheid van alle aardbevingsgemeenten, de provincie en de 
ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat en Financiën. 

Nadere toelichting 
Het Rijk stelt eisen aan de manier waarop het geld voor de regio beschikbaar komt. De middelen moeten 
rechtstreeks worden besteed aan concrete en uitvoering gerede projecten of via een bestaande 
subsidieregeling dan wel programma. Hiervoor is door gemeenten en provincie een projectenlijst ter waarde van 
€ 50 min opgesteld die op 21 september jl. in het AB Regio+ Toekomstperspectief is vastgesteld. Op maandag 
24 september is de projectenlijst aangeboden ter behandeling aan de colleges van B&W en GS. 
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De projectenlijst bestaat uit projecten en programma's waarmee nog in 2018 kan worden gestart. Deze 
projectenlijst is als bijlage aan deze brief toegevoegd. In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van 
de projecten en activiteiten die worden ondernomen met de beschikbare middelen. 

Projectenlijst 2018 

Nr. Omschrijving project C X min. 

1 Sociale, mentale en gezondheidsondersteuning 

a. Versterken handelingsperspectief 0,2 

b. Sociale gemeenteteams voor luisterend oor 0,8 

c. Bijstand hulpverleners 0,2 

d. Versterken slagkracht veiligheidsdiensten 0,3 

2 Leefbaarheidsprogramma; onderdeel gebiedsgerichte aanpak 8,5 

3 Eerste fase pilots erfgoedprogramma 2,0 

4 Lokale initiatieven 0,5 

5 Interlevensbeschouwelijk team van geestelijk verzorgers 0,1 

Totaal Programmalijn Kracht en Trots 12,6 

6 Aanvullende pilots aardgasloze wijken 6,0 

7 Cofinanciering testcentrum waterstof 1,0 

8 Waterstofmobiliteit 4,0 

Totaal Programmalijn Energie en Klimaat 11,0 

9 Versterken Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) 12,0 

Totaal Programmalijn Economie en Arbeidsmarkt 12,0 

10 Participatietraject en inrichting projectorganisatie 2,0 

Totaal voorbereiding en uitvoering Nationaal Programma 2,0 

11 Vliesgevelwoningen (waarvan € 7,4 min. in 2018 en € 17,6 min. in 2019) 7,4 

12 Meerkosten corporatie Wierden en Borgen 4,0 

13 Bestuurlijke tafels Groningen Bovengronds 1,0 

Totaal eerdere afspraken Rijk-Regio 12,4 

Totaai 50,0 

Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Bijlagen: 

Hoogachtend, 

Gfdeputeey^e ^taten van Groningen: 

, voorzitter. 
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