
 

Schriftelijke vragen 

 
Datum: 14 juni 2022 
 
 

 
 
Onderwerp: Uitvoering Nationaal Programma Groningen regionaal op de handrem? 
 
 

 
Op de website van RTV Noord konden wij op 15 juni lezen dat de Johan Remkes 
voorzitter van het Nationaal Programma Groningen(hierna: NPG) een andere koers wil 
gaan varen. Een van de redenen is dat hij de provincie niet verouderd wil achterlaten. 
 
De VVD fractie is geschrokken van dit bericht en vraagt zich af wat een wijziging van de 
koers betekend voor de NPG projecten die in Midden-Groningen zijn opgestart. Een 
belangrijke pijler onder het lokaal programmaplan NPG in Midden-Groningen is de 
investering in leefbaarheid en sociaal economisch perspectief van onze inwoners. 
Waarbij  projecten gericht zijn op het doorbreken van de intergenerationele effecten 
van sociale armoede. Maar het programmaplan is breder, ook wordt er geïnvesteerd in 
de directe leefomgeving.  
 
Vanuit het Nationaal Programma Groningen wil men zich gaan richten op vier pijlers: 

- Landbouwtransitie; 
- Energietransitie; 
- Circulaire economie; 
- Medische technologie. 

 
De VVD fractie heeft naar aanleiding van dit artikel een aantal vragen aan het college. 
 
Vraag 1 
Bent u in gesprek met de voorzitter van het Nationaal Programma Groningen over deze 
mogelijke koerswijziging? 
 
Vraag 2 
Wat betekent deze mogelijke koerswijziging voor al lopende NPG projecten? 
 
Vraag 3 
Wat betekent deze mogelijke koerswijziging voor de NPG projecten die nu gezamenlijk 
met onze inwoners worden voorbereid? 
 
Vraag 4 
Realiseert het college zich dat koerswijziging weer extra onzekerheid bij onze inwoners 
oplevert? En heeft u dat ook gecommuniceerd met de voorzitter van het NPG? 



 
Vraag 5 
Bent u net als de VVD fractie van mening dat kleine projecten die breed worden 
gedragen in de dorpen net zo waardevol, misschien wel waardevoller zijn voor de sociale 
cohesie dan de grote projecten die provinciaal worden uitgerold? 
 
Vraag 6 
De VVD fractie realiseert zich terdege dat er landelijk een aantal grote opgaven liggen 
maar gaat ervan uit dat deze ook landelijk opgepakt worden en niet ten koste gaan van 
de projecten die onze inwoners ondersteunen. Bent u dat met ons eens? 
 

 
Namens de fractie van de VVD 
 
 
Marjolein Vulpes 

 

 

 

Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit wordt gebruikt 

om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke informatie waarbij een 

opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren als raadslid.  

 

Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt aangegeven of er 

een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn ingediend. 
Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij tevens aangegeven 
wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk plaats via een niet 
ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken van de 
periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: 

schriftelijke vragen art. 33  

 

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

