
 

 

 
 

 

 

 

Ingediende projecten 2019 - maandag 17 juni 2019 

Aanvrager Projectnaam 
Bijdrage Nationaal 

Programma Groningen 

gemeente Midden-Groningen 

Ondersteuning dorpsproces Overschild € 1.070.000,

De versterkingsoperatie heeft grote impact op het dorp Overschild. 
Ongeveer 80% van de huizen in de kern wordt gesloopt en de rest wordt 
zwaar bouwkundig versterkt. Voor het fysieke deel is het geld geregeld via 
de versterkingsoperatie. Voor het sociale deel en het deel ruimtelijke 
kwaliteit zijn geen middelen beschikbaar. 
Met deze projectaanvraag wordt de inzet van meerdere professionals 
voorzien, die de inwoners van Overschild de komende 5 jaar 
ondersteunen. Deze professionals zijn nodig om Overschild tijdens en na 
de transformatie een leefbaar en kwalitatief waardevol dorp te laten zijn. 
Het betreft professionals gericht op individuele hulpverlening (sociaal 
team) en het behoud van de sociale samenhang (opbouwwerker). Voor de 
ruimtelijke kwaliteit betreft het de noodzaak van een nieuw bestemmings
plan, de integrale ruimtelijke kwaliteit vanwege het totaal herbouwen van 
het dorp (dorpsbouwmeester) en de noodzaak tot aanpassing van de 
stedenbouwkundige structuur (waaronder kavelruil). Het gaat nadrukkelijk 
om zaken die voortkomen uit en aansluiten op het door het dorp zelf 
opgestelde witboek en de dorpsvisie 

Beleving en verhaal van Overschild € 120.000,

Verhaal van Overschild 
Opgetekend door een kroniekschrijver ontstaat een archief van de 
toekomst, dat een beschrijving geeft van de omslag die in dit dorp 
plaatsvindt en hoe de bewoners de toekomst tegemoet treden. De 
creatieve vertaalslag op basis van de verhalen geeft inwoners gelegenheid 
om op een bijzondere manier uiting te geven aan hun gevoel. Het resultaat 
levert naast trots en zelfvertrouwen ook bouwstenen voor het collectieve 
geheugen. 

Beeld van Overschild 
Kunst en cultuur zijn verbeelding van emotie en lenen zich bij uitstek om in 
te zetten voor de bewoners van Overschild. Het draagt bij aan de mentale 
versterking en aan de trots en weerbaarheid in dit gebied. Overschild kan 
zo een voorbeeld worden voor soortgelijke situaties elders. Bij de 
uitvoering van het kunst- en cultuurprogramma zijn in elk geval actief 
betrokken: vereniging dorpsbelang, culturele inwoners van Overschild, 
toneelvereniging, inwoners, cultuurafdeling van provincie Groningen, De 
Verhalen van Groningen, Steuninstelling Vrijdag, Mondriaanfonds adviseurs 
en de gemeente Midden-Groningen. Er wordt een artistiek kernteam uit 
de bewoners samengesteld dat nauw betrokken is bij de opzet en 
uitvoering van alle plannen. Zij zijn deels vertegenwoordigers van het dorp 
en zullen ook op gepaste momenten terugkoppeling geven aan het hele 
dorp. 
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Organisatorische inrichting lokaal programma Midden-Groningen € 880.000,

Voor het opzetten, de organisatie en de doorontwikkeling van het lokaal 
programma Midden-Groningen worden onder andere kosten gemaakt voor 
expertise over dorpsvernieuwing, stedenbouw, planeconomie, energietran
sitie, programmaleiding, participatie en communicatie. 

gemeente Loppersum 

Programma jeugd, onderwijs en leefbaarheid € 630.000,

De gemeente Loppersum wil ervoor zorgen dat alle jongeren in de 
gemeente genoeg mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen. Het 
programma zet daarom in op voorzieningen die gericht zijn op talentont
wikkeling en jeugdparticipatie. Door deze kansen te bieden wordt de 
aantrekkelijkheid van de regio verhoogd. Ook worden jongeren uitgedaagd 
om mee te praten over hun eigen leefomgeving. 

Aanleg warmtenet Loppersum Noord € 945.000,

In Loppersum Noord wordt een warmtenet aangelegd waarop ongeveer 
60 woningen, het gemeentehuis en de kerk Waardevol Leven worden 
aangesloten. De benodigde warmte wordt geproduceerd met een 
biomassacentrale waar snoeihout uit de gemeente Loppersum verwerkt 
gaat worden. Het snoeihout wordt lokaal verwerkt tot houtsnippers. Het 
warmtenet wordt zodanig gedimensioneerd dat uitbreiding mogelijk is en 
driekwart van het dorp Loppersum kan worden aangesloten. Voor de 
toekomst wordt voorzien in uitbreiding met andere duurzame warmte
bronnen. 

Opwaarderen haventerrein Huizinge € 454.000,

Met dit project wil de gemeente Loppersum samen met de dorpsvereni
ging en inwoners van Huizinge het oude haventerrein opknappen en tot 
ontmoetingsplaats maken. Een vergelijkbaar project is inmiddels gereali
seerd in Stedum, Loppersum en Westeremden. Het doel van Dorpsbelan
gen Huizinge (initiatiefnemer) en de gemeente is om het haventerrein om 
te vormen tot een sfeervolle en gezellige plek met voorzieningen voor 
dorpsontmoetingen en kleinschalige culturele activiteiten. Het plan is klaar 
om uitgevoerd te worden. 

Planvorming haventerreinen Zeerijp, Middelstum en 't Zandt € 75.000,

Met dit project wil de gemeente Loppersum onderzoeken hoe in de 
dorpen Zeerijp, Middelstum en 't Zandt de haven als centrale plaats kan 
worden teruggebracht. In de huidige situatie is de vroegere haven van 
Zeerijp gedempt, de haven van Middelstum een visplaats en de haven 't 
Zandt een vervallen parkeerplaats. Met de beoogde bijdrage kunnen 
betrokken verenigingen en de gemeente, ondersteund door een land
schaps- en architectenbureau, samen aan de slag om de planvorming op 
te starten. 
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Kunstgras oefenvelden voetbalverenigingen Stedum, Middelstum 
en Loppersum 

€ 1.045.000,

Sport speelt een centrale rol in het leefbaar en aantrekkelijk houden van de 
dorpen. Daarnaast is vooral voetbal een belangrijke voorziening om jeugd 
te binden aan het dorp. Dat vraagt om goede accommodaties. Om het 
ledenaantal te handhaven of te laten groeien is met name een goede 
trainingsfaciliteit noodzakelijk. Op de voetbalcomplexen is nu een beperkte 
trainingsfaciliteit van natuurgras. Deze velden zitten aan de grens van hun 
capaciteit en speelbelasting. 
De voetbalverenigingen hebben de wens dat hun trainingsfaciliteit wordt 
omgevormd naar een duurzame voorziening, waarmee meer leden 
aangetrokken kunnen worden. De drie trainingsfaciliteiten worden voorzien 
van kunstgras. De werkzaamheden worden in juli 2019 aanbesteed 
conform de geldende aanbestedingsprocedure, waarna de uitvoering voor 
Stedum en Middelstum nog in 2019 wordt afgerond. De uitvoering in 
Loppersum is gepland voor 2020. 

Onderzoek top- en breedtesport accommodatie tafeltennishal 
in Middelstum 

€ 50.000,

TTV Midstars heeft een eigen accommodatie dichtbij het sportpark in 
Middelstum. Op 27 juli 2012 is dit gebouw door de gemeente Loppersum 
overgedragen aan TTV Midstars. In dit gebouw wordt getraind door de 
top van de tafeltennissers in de provincie Groningen. Doelstelling is om 
deze voorziening toekomstbestendig te maken, te verduurzamen en de 
kwaliteit van de totale sport-, school en woonomgeving te verbeteren. 
Hiervoor is onderzoek nodig naar hoe een tafeltennishal goed kan blijven 
functioneren. Een aantrekkelijke sporthal verhoogt de aantrekkelijkheid van 
een dorp, verbetert een (langjarige) duurzame exploitatie en beheer voor 
de door TTV Midstars beheerde voorziening, draagt bij aan een regionale 
functie van de tafeltennishal en draagt bij aan het aantal aardgasvrije 
gebouwen. Tafeltennis is een sport wat nog op hoge leeftijd beoefend kan 
worden en draagt daarmee bij aan verminderen van sociale en fysieke 
gezondheidsklachten. 

Duurzame deelmobiliteit: Doe het goed of doe het niet € 2.000.000,

De gemeente Loppersum wil in 2030 onafhankelijk zijn van fossiele energie 
en wil het fossielvrij vervoer stimuleren. Er zijn beperkte openbare 
vervoersvoorzieningen in de 17 kernen en veel inwoners kunnen zich geen 
eigen auto permitteren. Onder het motto 'Doe het goed of doe het niet' is 
het plan om per dorp minimaal twee elektrische deelauto's ter beschikking 
te stellen gedurende een periode van 5 tot 10 jaar. 
Deze periode is naar verwachting nodig om mensen te laten wennen aan 
het deelauto-concept. De precieze uitvoering wordt uitgewerkt met de 
energiecoöperaties die een belangrijke rol gaan spelen in dit project. Een 
stimuleringsregeling om de eigen brandstofauto van de hand te doen ten 
gunste van elektrisch deelvervoer wordt onderdeel van het project. 

Planvorming Hippolytushoes Middelstum € 50.000,-

Woonzorgcentrum Hippolytushoes in Middelstum komt 31 augustus 2019 
leeg te staan. Dorpscoöperatie Middelsoam en gemeente Loppersum 
willen dit bepalende pand behouden en een functie geven voor het dorp. 
Een initiatiefnemer heeft zich gemeld met een nieuw woonzorgconcept 
voor verschillende doelgroepen. De insteek is dat dorpsbewoners en de 
directe omgeving ‘van wieg tot graf’ terecht kunnen in Hippolytushoes en 
dus in eigen dorp kunnen blijven wonen. Het initiatief staat in een 
beginstadium maar is hoopgevend. 
Dorpscoöperatie en gemeente willen samen met de initiatiefnemer en 
andere betrokken partijen (onder andere Woonzorg Nederland, eigenaar 
van het pand) het concept verkennen en toetsen op haalbaarheid. Deze 
aanvraag richt zich op financiering van de procesbegeleiding. 
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provincie Groningen 

Proef zelfrijdende shuttle € 250.000,

Vanaf begin 2020 willen de provincie Groningen en diverse andere partijen 
in overleg met de gemeente Midden-Groningen ruim een half jaar een 
zelfrijdende shuttle laten rijden op een route in Sappemeer. Deze nieuwe 
proef is een onderdeel van het totale programma autonoom vervoer in 
Groningen. Autonoom vervoer draagt in de toekomst bij aan de bereik
baarheid en leefbaarheid van dunbevolkte gebieden en uiteindelijk ook in 
stedelijke gebieden. Deze proef levert nieuwe inzichten op over hoe 
autonoom vervoer in de praktijk toegepast kan worden in een iets 
drukkere verkeersomgeving en is daarmee een volgende stap in de 
ontwikkeling van autonoom vervoer in Groningen. 

Pilot Leven Lang Leren € 340.000,

De pilot Leven Lang Leren voor de energietransitie is bedoeld om 
structureel iets te doen aan het personeelstekort bij bedrijven in de 
technische installatiebranche en de bouw. Er worden 50 werknemers 
bijgeschoold voor de energietransitie. Zij leren nieuwe technieken, krijgen 
digitale kennis en vaardigheden. Daarnaast worden er 40 werkzoekenden 
opgeleid. Zij krijgen als zij-instromer een baan in de technische installatie
branche en de bouw. Het gaat hier om mensen die laag opgeleid en 
laaggeletterd zijn of een taalachterstand hebben. De helft van deze 
mensen zijn vluchtelingen met een verblijfsstatus. 

Totaal € 7.909.000,-
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