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0nderwerp Onderhoudssubsidieregeling Noorderhaven

Geachte heer, mevrouw,

Vorig jaar is het Plan van Aanpak Noorderhaven vastgesteld. Een van de acties uit dat

plan was het (opnieuw) vaststellen van een onderhoudssubsidieregeling voor de

Noorderhaven. Bedoelde regeling is inmiddels vastgesteld. Met deze brief informeren
wij u over de mogelijkheden.

Waarvoor is de regeling bedoeld en voor wie?
Subsidie kan worden verleend aan eigenaren-bewoners van authentieke woonschepen

in de Noorderhaven voor:
a. het in goede staat brengen en houden van het (on)zichtbare deel van een

authentiek schip gelegen in de Noorderhaven;
b. het in vaarklare staat brengen van een authentiek schip gelegen in de

Noorderhaven.

Hoogte van de subsidie
De subsidie bestaat uit een geldbedrag en bedraagt maximaal 50 oÁ van de te maken

subsidiabele onderhoudskosten met een maximum van € 5.000,--.

Hoeveel geld is er beschikbaar?
In totaal is € 60.000,- beschikbaar. De regeling geldt voor drie jaar en eindigt op 31

december 2022.Yoor dit jaar is € 10.000,-- beschikbaar en € 25.000,-- voor elk van de

jaren2l2l en2022.

Wat zijn de voorwaarden?
Voor het verlenen van subsidie gelden een aantal voorwaarden.
Belangrijk is dat àe aanvrager niet alleen eigenaar is van het authentieke schip, maar

dat het schip ook uitsluitend door zijn of haar huishouden wordt bewoond.
Normaal regulier onderhoud valt niet onder de regeling , maar wel bijvoorbeeld
onderhoud aan het voortstuwingsmechanisme of het besturingssysteem ten behoeve

van het (weer) vaarklaar maken van het authentieke schip. Uiteraard moet het schip
rechtmatig in de Noorderhaven liggen.
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Volgvel I

Welke gegevens zijn allemaal nodig bij een 
^anvraag?Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden overgelegd:

. een gespecificeerde begroting ofofferte van de kosten;

. een situatietekening op schaal;

. een of meerdere foto('s) van de bestaande situatie;

. een onderhoudsplan voor minimaal 3 jaar;

. een geldig legitimatiebewijs.

Op grond van het meerjarige onderhoudsplan dient de aanvrager gedurende tenminste

3 jaar het authentieke schip in goede staat van onderhoud te houden wanneer het
ligplaats blijft houden in de Noorderhaven

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Burgemeester en

wethouders kunnen daarvan afwijken indien herstel dringend vereist is.

Aanvragen kunnen vanaf I september a.s. worden ingediend bij de afdeling
Contractering Maatschappelijke Ontwikkeling, Postbus 400 9700 AK Groningen, per

email

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer H. Vos,
henrv.vos@groni n gen.n l.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
namens hen, concerndirecteur Groningen,
namens deze,

Alfred Kazemier,
directeur Ruimtelijk Beleid en Ontwerp


