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Geachte mevrouw Van der Graaf, 

Op 2 mei 2016 heeft u namens de fractie van de Christenunie schriftelijke vragen gesteld over het budget 
versterking en vernieuwing scholen aardbevingsgebied. Met deze brief beantwoorden wij deze vragen. In uw 
brief geeft u aan te hebben vernomen dat het ministerie van Onderwijs niet bereid is om hierin haar 
verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren. 

1. Herkent u het beeld dat hierboven wordt geschetst? 

Nee. Op 6 juni jl. heeft de minister van Economische Zaken, de heer Kamp, aan de Tweede Kamer een brief 
gezonden over de 'Financiering meerjarenprogramma aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen'. 
Onderdeel van deze brief is de financiering van het scholenprogramma: "Aangezien het scholenprogramma 
primair is ingegeven door de aardbevingsproblematiek is voor de financiering in eerste instantie gekeken 
naar NAM. NAM heeft uitgebreid meegedacht met de te combineren doelstellingen van het programma en 
zich bereid getoond om € 172,5 min. in het scholenprogramma te investeren. De negen betrokken 
gemeenten dragen gezamenlijk € 44,5 min. bij en staan onder meer garant voor eventuele extra kosten met 
betrekking tot oude gebouwen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt € 50 min. 
beschikbaar voor het programma door middel van een structurele overboeking naar de begroting van EZ van 
€ 3 min. vanaf 2017. Tot slot zal ten behoeve van de verduurzaming van de schoolgebouwen € 23,5 min. 
gefinancierd worden vanuit de € 165 min. die bij voorjaarsnota beschikbaar is gesteld voor de combinatie 
van verduurzaming bij versterking en bij herstel van schade." 

2. Wat gaat u doen om het ministerie van Onderwijs op haar verantwoordelijkheid te wijzen om alsnog bij te 
dragen aan de versterking en vernieuwing van de scholen in het aardbevingsgebied? 

Zie het antwoord op vraag 1. In de afgelopen periode hebben wij, samen met de betreffende gemeenten én 
de NCG, veelvuldig aangedrongen op voldoende financiële middelen bij het Rijk. Als voorbeeld noemen wij 
de brief aan het voltallige kabinet over de noodzakelijke voldoende financiële middelen, behorend bij een 
succesvolle uitvoering van het Meerjarenprogramma kansrijk en aardbevingsbestendig Groningen. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

secretaris. 


