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Toelichting 
De subsidieregelingen RORG en GRRG en achtergrond 
• In 2018 heeft de provincie Groningen deze twee subsidieregelingen opgezet 

t.b.v. de besteding van de € 15 mln. regeerakkoordmiddelen Rutte III voor 

erfgoed in Groningen (Erfgoed Telt). 
• De RORG en de GRRG (uitgevoerd door de provincie Groningen) hebben tot 

doel de instandhouding van de monumenten in het aardbevingsgebied 
Groningen te bevorderen. Daarbij gaat het om subsidiering van onderhoud, 

restauraties en herbestemming, in combinatie met verduurzaming. 
• Tot 1 januari 2022 heeft OCW € 18 mln. bijgedragen aan deze twee 

subsidieregelingen (€ 15 mln. + € 3 mln. eigen middelen). 

• Vanaf 2023 beschikt OCW niet over de middelen om op hetzelfde niveau bij te 
dragen aan deze regelingen. De motie De Vries (Kamerstuk 33529, nr. 935) 
verzoekt de regering te onderzoeken of en zo ja hoe, binnen de bestaande 

budgetten van het ministerie OCW ook een bijdrage voor 2022 en 2023  
beschikbaar kan worden gesteld. 

• Tijdens het debat over mijnbouwschade d.d. 2 juni 2022 bent u gevraagd naar 
de stand van zaken m.b.t. de motie De Vries. U heeft aangegeven dat voor 

2022 door OCW dekking is geregeld en heeft de Kamer toegezegd om vóór 
het volgende begrotingsdebat met EZK, met staatssecretaris Uslu in overleg te 
gaan over de middelen voor 2023. 

• In het commissiedebat d.d. 29 september 2022 heeft u aangegeven dat u 
deze dekking geregeld wilt hebben. Hieronder vindt u de overweging die heeft 
geleid tot de huidige oplossing. 

 

Matching opties vanuit EZK 
• OCW verzoekt aan EZK om voor de jaren 2023, 2024 en 2025 de door OCW 

beschikbaar gestelde € 3,5 mln. eenmalig te matchen met € 3,5 mln. uit de 
middelen van EZK.  

• In samenspraak met de NCG vindt voor 2023 matching plaats uit de 
knelpuntenpot. Deze pot komt voort uit de Bestuurlijke Afspraken met de 
regio van 2020. Deze middelen kunnen worden aangewend om kosten te 

dekken die niet direct met versterking te maken hebben maar de 
versterkingsoperatie wel kunnen helpen. 

• De Algemeen Directeur NCG heeft het besluit om vanuit deze middelen in de 

matching voor 2023 te voorzien al genomen. 

 




