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Betreft: (verdwijnen) subsidiemogelijkheden voor ontmoetingsplekken (dorpshuizen en  
MFC’s). Signaal aan gedeputeerde staten van Groningen, colleges van burgemeester en  
wethouders van de Groninger gemeenten en kwartiermakers van het  
Nationaal Programma Groningen. 
 

Kenmerk: HH/VU18-046 

 

 

Geacht college van burgemeester en wethouders, 

 
Ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen en MFC’s richten zich in toenemende mate op het  
vervullen van een bredere functie, zoals bijvoorbeeld het huisvesten van zorgfuncties en  
een laagdrempelige huiskamer voor bewoners. Ook ontwikkelen de organisatoren bewust  
plannen voor verduurzaming. Als gevolg daarvan signaleren we een toename van grote  
bouw –of verbouwprojecten van dorpshuizen en MFC’s met als doel multifunctionaliteit en 
verduurzaming. Tegelijkertijd constateren we dat diverse subsidieregelingen binnenkort  
verdwijnen.  

 
Met het verdwijnen van steeds meer voorzieningen, wordt het behoud van een plek voor  
ontmoeting steeds belangrijker. Voor een toekomstbestendige exploitatie en de reductie van  
CO2 is verduurzaming ook van belang. De plannen van dorpen voor een ontmoetingsplek  
zijn de afgelopen jaren gestimuleerd vanuit verschillende gemeentelijke en provinciale  
programma’s en daarnaast aangewakkerd door het bouwkundig versterken van  
19 dorpshuizen. 
 
Deze trajecten resulteren nu in concrete plannen. Voor de meeste projecten zijn de reguliere  
fondsen en een kleine bijdrage vanuit de gemeente afdoende. In een aantal gevallen gaat  
het om grootschalige projecten zoals verbouwingen, nieuwbouw of herbestemming van  
een bestaand gebouw met als resultaat een duurzaam en  multifunctioneel gebouw voor  
een diverse groep gebruikers. De haalbaarheid van deze grootschalige projecten staat of valt  
met een grote bijdrage van € 100.000 of meer naast de reguliere fondsen. Juist een  
stapeling van fondsen en subsidies is nodig om dit soort projecten tot een succes te maken.  
Daarbij opent een bijdrage vanuit de overheid vaak weer deuren naar andere geldverstrekkers.  
De projecten worden door de bewoners zelf geïnitieerd en gecoördineerd. In veel gevallen  
ondersteunt Groninger Dorpen de initiatiefnemers bij de plannen voor hun dorp en  
ontmoetingsplek.  
 
Dorpshuizen en MFC’s kunnen van diverse fondsen gebruik maken. Ook zijn er een aantal  
specifieke regelingen: 

- Een aantal gemeenten heeft specifieke subsidie-regelingen, zoals in de gemeente  
Delfzijl de regeling ‘Elk dorp een dak’ en in de gemeente Zuidhorn het  
Koploperproject voor verduurzaming van dorpshuizen;   

- In het aardbevingsgebied kunnen ontmoetingsplekken gebruik maken van het  
Kansrijk Groningen programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’. Dit programma  
loopt echter eind dit jaar af;  

- In het aardbevingsgebied hebben de gemeente de Marne en de gemeente Midden  



 

 

Groningen (Slochteren) gebruik gemaakt van spoor 1: gemeentelijke  
herstructurering om een financiële bijdrage te leveren aan dorpshuizen en MFC’s.  
Dit programma is inmiddels afgerond en het is nog onbekend op welke wijze er  
een vervolg aan wordt gegeven binnen het Nationaal Programma Groningen;  

- De Provincie Groningen biedt het programma ‘Behoud van Voorzieningen’ aan  
waar al een aantal dorpshuizen en MFC’s gebruik van heeft gemaakt. 1 april 2019  
is de laatste ronde van dit programma en het is onbekend of het programma een  
vervolg krijgt.  

 
De meeste van deze mogelijkheden verdwijnen dus binnenkort. Dit baart ons zorgen,  
omdat daarmee de haalbaarheid van een aantal grote projecten waar al langere tijd aan  
gewerkt wordt op losse schroeven komt te staan. We willen daarom uw aandacht vragen  
voor deze situatie. Deze en vele andere initiatiefnemers in Groningen zouden zeer gebaat  
zijn bij ondersteuning vanuit uw gemeente.  
 
Hoogachtend, 
 

     
  
 
Rudi Slager (Voorzitter)    Emmy Wolthuis (Secretaris) 

Vereniging Groninger Dorpen   Vereniging Groninger Dorpen 

 

 



 

 

Een aantal voorbeelden van initiatieven:  

 

Gemeente Westerkwartier – Ezinge 

Het dorpshuis heeft gezamenlijk met het dorp uitvoerig gekeken naar kansen voor de  

toekomst en waar het dorpshuis dan aan moet voldoen. Er ligt nu een grootschalig plan voor 

verduurzaming en vernieuwing.  

 

Gemeente Veendam - Borgercompagnie 

De afgelopen jaren zijn er veel voorzieningen weggevallen in Borgercompagnie. Nu ook de 

voetbalvereniging opgeheven is, dreigt het dorp de voetbalkantine, die ook gebruikt wordt als 

ontmoetingsplek voor feesten en activiteiten, kwijt te raken. De dorpsvereniging maakt zich  

hard voor het behoud van de kantine en wil deze ombouwen tot een dorpshuis.  

 

Gemeente Hogeland – Bedum 

In Bedum heeft de Sportclub Bedum het initiatief genomen om een MFA te realiseren met  

een combinatie van commerciële en maatschappelijke functies. Bedum heeft tot nu toe niet  

een dergelijke voorziening gehad.  

 

Gemeente Delfzijl – Godlinze 

In Godlinze heeft het dorpshuis samen met het dorp uitgebreid nagedacht over de functie  

van het dorpshuis en welke wensen er zijn om het dorpshuis aan de huidige en toekomstige  

wensen te voldoen. Dit heeft geresulteerd in een plan voor een duurzaam en functioneel  

dorpshuis dat klaar is voor de toekomst en actief inspeelt op de vergrijzing door diverse  

wmo-gerelateerde activiteiten aan te bieden.  

 

Gemeente Loppersum – Zeerijp  

Het dorpshuis Bij Jacobus in Zeerijp wordt bouwkundig versterkt. In verband met de hoge 

versterkingskosten heeft het dorpshuis een afweging gemaakt tussen versterken en  

nieuwbouw. Er is gekozen voor nieuwbouw om op deze manier een duurzaam en  

functioneel gebouw te kunnen creëren.  

 

Gemeente Oldambt - Ganzedijk / Hongerige Wolf 

Het dorpshuis van de buurdorpen Ganzedijk en Hongerige Wolf is al sinds 1988 gevestigd  

in een noodgebouw dat inmiddels compleet versleten is. Het bestuur van de stichting die  

het gebouw beheert werkt samen met de dorpsvereniging aan een plan voor een nieuw  

gebouw. 

 

 

 

 

 

 
 


