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Aanvulling financiële opbouw
Al voor de start van Nationaal Programma Groningen is in 2018 besloten om 50
miljoen euro beschikbaar te stellen voor projecten in Groningen. Later is besloten om
deze projecten te financieren uit het budget van Nationaal Programma Groningen.
Naast deze projecten is er bij de start van Nationaal Programma Groningen
afgesproken om middelen beschikbaar te stellen voor batch 1588 (groep met daarin
1500 woningen) en het tweede deel van de financiering voor vliesgevelwoningen in
Appingedam. In totaal hebben deze projecten, inclusief een reservering voor btwcorrecties, een waarde van 117,5 miljoen euro. Bij het opstellen van de financiële
opbouw in het najaar van 2019 zijn deze projecten buiten beschouwing gelaten. Ze
hebben geen invloed gehad op de toedeling binnen de provinciale en lokale
programma's. In deze aanvulling op de financiële opbouw worden deze projecten
alsnog ondergebracht bij de verschillende programma's van Nationaal Programma
Groningen. Om goed zicht te hebben op het totaal van de beschikbare middelen voor
de lokale en provinciale programma's zijn deze bedragen opgeteld bij de bedragen
die vastgesteld zijn bij de toedeling van middelen die eind 2019 is overeengekomen.
Bedrag
Programma Toelichting
(x 1 miljoen euro)
Projecten gemeente

Projecten provincie
Groningen
Overige projecten

Voorbereidingskosten
programmabureau

14,8 Lokaal
programma

Deze projecten worden door
de gemeenten uitgevoerd en
vallen daarom onder het lokale
programma.
20,8 Thematisch Deze projecten worden door
programma de provincie uitgevoerd en
vallen daarom onder het
provinciale programma.
75,0 Overige
Over de toekenning van
projecten
middelen aan deze projecten
was al voor de start van
Nationaal Programma
Groningen een besluit
genomen. Het gaat hierbij om
de projecten 'batch 1588',
'vliesgevelwoningen',
'meerkosten huurwoningen
Wierden en Borgen' en
'bestuurlijke tafel Groningen
bovengronds'.
2,0 Post
De voorbereidende kosten van
onvoorzien het programma zijn uiteindelijk
gedekt uit een andere post.
Deze middelen worden
voorlopig in de post
'onvoorzien' geplaatst.

Reservering voor
btw-correctie van
toegekende
projecten.

4,9 Variabel

Totaal toegekende
projecten bij start
Nationaal
Programma
Groningen

De btw-correcties zijn per
project toegedeeld over de
verschillende programma's. De
reservering bleek uiteindelijk te
groot, de vrijgevallen 3,7
miljoen euro is voorlopig in de
post onvoorzien geplaatst.

117,5

Tabel 1: Overzicht van 'toegekende projecten bij start Nationaal Programma Groningen', afgerond op 0,1 miljoen
euro.

Cijfers financiële Projecten 2018 Beschikbare middelen per
opbouw
programma (2018-2022)
november 2019
(x1 miljoen euro)

82,1

5,3

(x1 miljoen euro)
87,4
35,6

37,3
47,6

1,1
7,5

15,7
22,5

38,4
55,1

21,9
40,5

0,4
1,7

22,4
42,1

229,5

15,9

9,1
17,2
100

Totaal
thematisch
programma

173,1

20,8

193,8

Totaal

402,5

36,7

439,2

Eemsdelta
(Appingedam,
Loppersum en
Delfzijl)
Het Hogeland
MiddenGroningen
Oldambt
Groningen
Totaal lokaal
programma

(x1 miljoen euro) (%)

Tabel 2: Beschikbare middelen per programma, afgerond op 0,1 miljoen euro.

245,3

