Aanvullende voorwaarden NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma
Het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma is onderdeel van Kansrijk Groningen. Via
dit programma wordt tot en met 2018 25 miljoen euro in de regio boven het Groningen-gasveld
geïnvesteerd. Het programma ondersteunt initiatieven van inwoners die bijdragen aan het
duurzaam versterken van de leefomgeving. Meer informatie over de regeling en het indienen van
een aanvraag kunt u vinden op www.nam.nl/leefbaarheid
Voor musea, evenementen en de verduurzaming van sportaccommodaties zijn binnen het NAM
Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma aanvullende kaders ontwikkeld. Ook voor hulp bij het
schrijven van een projectplan kunt u een beroep op het programma doen. Hieronder kunt u vinden
welke aanvullende voorwaarden gelden voor uw aanvraag.

Ga direct naar de aanvullende voorwaarden voor Evenementen
Musea
Ondersteuning Planontwikkeling
Sportaccommodaties

Evenementen
De regeling voor evenementen maakt onderscheid tussen bijdragen in het programma
(operationele kosten) en aanvragen die gezien worden als een investering en daarmee een
meer duurzaam karakter hebben.
Aanvragen voor een bijdrage in de operationele kosten
Gedurende de looptijd van de regeling kan voor de operationele kosten éénmaal een aanvraag
worden gedaan bij het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma of het Loket
Leefbaarheid.
Aanvragen met een meer duurzaam karakter
Deze aanvragen moeten voldoen aan onderstaande:
▪ De aanvraag moet bijdragen aan een structurele verlaging van de exploitatiekosten en de
afhankelijkheid van externe financiering voor het betreffende evenement.
▪ De aanvraag heeft een positieve impact op zowel het evenement als op het dorp.
▪ Gedurende de looptijd van het programma kan een evenement maximaal 2x een aanvraag met een
duurzaam karakter indienen.

Musea
Dit kader bevindt zich op dit moment in de pilotfase. Er zijn twee invalshoeken geformuleerd: een
kader dat inzet op het verduurzamen van musea en projecten waarin musea samen met bewoners
werken aan het vergroten van de leefbaarheid van de omgeving.
In de vaststelling van het bedrag wordt gekeken naar de bezoekersaantallen, het aantal (toegekende)
schademeldingen binnen de specifieke postcode en de grondversnellingscontouren op basis van de
meest recente KNMI kaart.
De kaders en criteria van deze twee projecttypen verschillen en worden hieronder toegelicht.
Verduurzaming
Projecten die inzetten op verduurzamingmaatregelen voor musea dienen aan de volgende
aanvullende voorwaarden te voldoen:
▪ De aanvragende stichting moet een ANBI-status hebben.
▪ De geplande verduurzamingmaatregelen zetten in op het verlagen van de exploitatiekosten door
bijv. het toepassen van zonnepanelen of LED-verlichting.
▪ Aanvragen kunnen worden gedaan door instellingen die liggen binnen het geografisch gebied van
de regeling en die aantoonbaar voldoen aan alle eisen die worden gesteld in de zgn. Museumnorm.
▪ Het museum moet minimaal 2000 bezoekers per jaar trekken en het gehele jaar geopend zijn,
inclusief weekenden.
▪ De accommodatie waarin het museum is gevestigd moet eigendom zijn van het museum of door
het museum gebruikt kunnen worden op basis van een langlopende overeenkomst.
▪ Het betreft een eenmalige bijdrage gedurende de looptijd van het programma.
Musea in de samenleving
In aanvulling op de algemene kaders van het NAM Leefbaarheid & Duurzaamheidregeling zijn voor
projecten die inzetten op investeringen voor musea en de omliggende omgeving de volgende
aanvullende kaders gesteld:
▪ De aanvragende stichting moet een ANBI status hebben.
▪ Aanvragen kunnen worden gedaan door instellingen die liggen binnen het geografisch gebied van
de regeling en die aantoonbaar voldoen aan alle eisen die worden gesteld in de zgn. Museumnorm.
▪ Het museum moet minimaal 2000 bezoekers per jaar trekken en het gehele jaar geopend zijn,
inclusief weekenden.
▪ De investeringsplannen moeten de kaders van het museum overstijgen en nadrukkelijk een bijdrage
leveren in de leefbaarheid van de omgeving. Het gaat om investeringsplannen waar de omgeving
bij wordt betrokken en waarmee de omgeving iets extra’s wordt geboden.
▪ Het gaat hierbij nadrukkelijk om duurzame investeringen voor de toekomst. Aanvragen voor
bijdragen in de realisatie van exposities vallen hier nadrukkelijk buiten.
▪ In de cofinanciering is eigen inbreng een vereiste.

Ondersteuning Planontwikkeling
De beschikbaarheid van diverse programma’s maakt dat veel dorpen in Groningen de nadrukkelijke
wens hebben om ruwe ideeën uit te werken tot een uitvoerbaar plan. Tijdens diverse bijeenkomsten
met dorpen en verenigingen van dorpsbelangen kwam naar voren dat het soms moeilijk is om
voldoende handen en denkkracht te mobiliseren om deze plannen te ontwikkelen. Het NAM
Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma kan hen daarbij (financieel) ondersteunen.
Doel
Bijdragen in het vertalen van ideeën voor het versterken van de leefbaarheid in de dorpen zoals
verwoord in recent vastgestelde en breed gedragen dorpsvisies naar concrete uitvoerbare plannen en
de voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering van de plannen.
Aanvragen
Aanvragen kunnen worden gedaan voor:
▪ Verenigingen van Dorpsbelangen of vergelijkbare organisaties. Het gaat dan om maatschappelijke
organisaties, coöperaties of ondernemingen met een publieke functie zonder winstoogmerk
(stichtingen en verenigingen).
▪ De ontwikkeling van plannen die zijn opgenomen in een recent herzien, breed gedragen en door de
betreffende gemeente of andere relevante partijen ondersteunde dorpsvisie waarvoor geen
beroep kan worden gedaan op de andere kansrijk Groningen programma’s.
Afwegingen
▪ Bij de aanvraag moet een plan van aanpak worden meegestuurd. Daarin moet de zelfwerkzaamheid
en de betrokkenheid van het dorp een nadrukkelijke plaats hebben bij de planontwikkeling. Het
moet het plan van het dorp zijn en blijven.
▪ De bijdrage die eventueel wordt gedaan voor het inhuren van professionals wordt gebaseerd op
een marktconform uurtarief. Voor elke aanvraag moeten daarom 3 offertes worden meegestuurd
met daarbij een motivatie waarom voor een bepaalde partij de voorkeur heeft.
▪ Het dorp moet bereid zijn om het ontwikkelde plan, in zijn geheel, dus inclusief alle begrotingen
openbaar te maken en beschikbaar te stellen aan andere dorpen. Dat betekent dat de adviseurs
afzien van de rechten op het rapport, zodat de opdrachtgevende dorpsvereniging vrij kan
beschikken over het plan, inclusief alle bijlagen en beschikbaar kan stellen aan de nog te vormen
Kansrijk Groningen bibliotheek.

Verduurzamen sportaccommodaties
▪
▪
▪
▪

Het doel van de regeling is het verlagen van de exploitatiekosten, bijvoorbeeld door het
plaatsen van LED-verlichting of zonnepanelen.
Sportclubs kunnen alleen een bijdrage krijgen voor de verduurzaming als de vereniging zelf
verantwoordelijk is voor de exploitaitekosten van hun accommodatie
De sportaccommodatie moet binnen de 9 kerngemeenten van het aardbevingsgebied liggen.
Per sportclub kan eenmalig een bijdrage worden aangevraagd.

