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Onderwerp: Schriftelijke vragen  art 33 RvO VVD Uitvoering NPG regionaal op de handrem 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 14 juni 2022 heeft de fractie van de VVD vragen gesteld over de koers van het Nationaal 

Programma Groningen. 

 

Onderstaand beantwoorden wij deze vragen. 

 

Vraag 1 

Bent u in gesprek met de voorzitter van het Nationaal Programma Groningen over deze 

mogelijke koerswijziging? 

 

Er is op verschillende manieren gesproken met de voorzitter, zowel formeel (tijdens vergaderingen 

van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur) als informeel (samen met andere bestuurders en 

bilateraal). In al deze gesprekken en vergaderingen hebben wij onze grote zorgen geuit over de 

consequenties van de koerswijziging. De mogelijke gevolgen zijn immers dat de middelen, die nog 

beschikbaar zouden komen voor lokale leefbaarheidsprojecten en inzet op sociale duurzaamheid, 

nu wellicht worden geïnvesteerd in grote regionale projecten, waarvan de inwoners van Midden-

Groningen minder rechtstreeks kunnen profiteren.   

  

Vraag 2 

Wat betekent deze mogelijke koerswijziging voor al lopende NPG projecten? 

 

Dat is nu nog heel lastig te zeggen. Dit is afhankelijk van zowel inhoudelijke als financiële keuzes 

die nog gemaakt moeten worden. Bij de start van het Nationaal Programma Groningen zijn 

financiële afspraken gemaakt, waarbij er geld ‘gereserveerd’ is voor provincie en gemeenten. 

Voor Midden-Groningen was er in de verdeelsleutel in totaal maximaal € 95 miljoen beschikbaar. 

Op dit moment kunnen we aanspraak maken op 50% van dit geld. Daarnaast is destijds afgesproken 

dat er nog 25% extra (het derde kwart genoemd) beschikbaar komt om de continuïteit van de 
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projecten te kunnen garanderen. Afgesproken is toen ook dat de laatste 25% (het vierde kwart) 

verdeeld wordt na een evaluatie. 

 

Zowel het derde als het vierde kwart staan nu ter discussie. De koerswijziging kan dus ook 

gevolgen hebben voor lopende NPG-projecten, waar nu sprake is van een pilotfase met het 

oogmerk om deze pilots verder uit te werken in een vervolgfase. Voor de projecten waarvan de 

vervolgfase nog niet is aangevraagd en goedgekeurd, betekent dit een extra regionale toetsing op 

de noodzaak van continuering.   

  

Vraag 3 

Wat betekent deze mogelijke koerswijziging voor de NPG-projecten die nu gezamenlijk met 

onze inwoners worden voorbereid? 

 

De koerswijziging heeft grote gevolgen voor nog aan te vragen en te starten projecten uit ons 

lokaal programmaplan. Om alle projecten uit ons programmaplan uit te voeren, is in 2020 

berekend dat er in totaal € 105-110 miljoen nodig zou zijn. Op basis van bovenstaande afspraken 

krijgen we in ieder geval € 47,5 miljoen vanuit het Nationaal Programma Groningen. Mocht 

besloten worden dat een deel van het derde kwart en het gehele vierde kwart besteed wordt aan 

de 4 (nieuwe) thema’s, dan kunnen er veel minder projecten vanuit ons lokaal programmaplan 

uitgevoerd worden. Daarmee loopt bijvoorbeeld de uitvoering van het 5% amendement, dat we 

samen met inwoners zouden uitwerken, gevaar.   

  

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? 

 

Juist dit aspect raakt ons. Het vertrouwen van de Groningers in de overheid is al zo lang 

beschaamd, zo blijkt ook uit de parlementaire enquêtecommissie. Het Nationaal Programma 

Groningen is nu juist bedoeld als compensatie voor de problemen die de aardbevingen hebben 

veroorzaakt in de regio. Het plan moet perspectief bieden en het vertrouwen in de toekomst (en 

de overheid) herstellen. Wij realiseren ons dat het bijstellen van de ambitie en de daarmee 

gepaarde onzekerheid over de financiële middelen voor lokale plannen, opnieuw zorgt voor 

onzekerheid en wantrouwen bij inwoners. Wij hebben dit ook duidelijk gecommuniceerd richting 

de voorzitter.  

  

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? 

 

Het vierde kwart van alle gemeentelijke en provinciale middelen € 287,75 miljoen) zal nu 

waarschijnlijk in zijn geheel ingezet worden als (co)financiering voor de 4 thema’s, die u noemt in 

uw inleiding. Het gaat dan om investeringen in: 

• de triple helix samenwerking HyNorth (waterstof),  
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• het Health Technology Research Innovation Cluster (HTRIC),  

• het innovatieprogramma Fascinating (o.a. industriële verwerking van plantaardige 

eiwitten) 

• de investeringsagenda Groningen circulair 

Deze investeringen kunnen waardevol zijn om Groningen op de kaart te zetten als dé moderne 

food hub van de 21ste eeuw, de innovatieve Hydrogen Valley of de gezondste (Healthy Aging) 

provincie van Nederland. Dat is van belang voor de groei van aan deze thema’s gerelateerde 

bedrijven, die daarmee ook weer werkgelegenheid genereren.  

  

De herkenbaarheid, aanraakbaarheid en nabijheid van deze thema’s voor de inwoners is 

daarentegen veel minder groot dan bij de lokale projecten. Bij lokale projecten gaat het vaak om 

verbeteringen in de directe leefomgeving, staat de menselijke maat centraal en zijn directe 

resultaten zichtbaar. Het is voor een groot deel van onze inwoners belangrijker om te investeren 

in kansengelijkheid dan in werkgelegenheid (zeker in deze tijd van tekort aan personeel). Ook al 

gaat het daarbij soms om kleine projecten en weinig geld. Als voorbeeld noemen wij de 

investering van € 100.000 voor een hulpteam in Overschild waarin jongens met een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt de zwaar getroffen inwoners van dit dorp helpen met o.a. klussen in de tuin. 

De effecten van een dergelijk klein project kunnen heel groot zijn. Van de 19 deelnemers hebben 

er nu 16 een vaste baan en de inwoners waarderen het hulpteam enorm.  

  

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? 

 

Ons standpunt is dat het en-en moet zijn: er moet een evenwicht zijn tussen investeringen op 

grotere thema’s voor een duurzame toekomst en investeringen in lokale projecten, gericht op 

directe en zichtbare resultaten, die nabij, aanraakbaar en herkenbaar zijn. 

 

Tot nu toe heeft het NPG van onderop vorm gekregen in de vorm van lokale en provinciale, 

thematische programmaplannen, naast Toukomst met initiatieven vanuit de samenleving. Het is 

passend om dit aan te vullen met een overkoepelende ambitie gericht op grote thema’s in het 

belang van onze toekomst. Dit vergroot de impact van het programma en versterkt de positie van 

Groningen als geheel. Maar dit mag niet ten koste gaan van lokale middelen en projecten in de 

nabijheid van onze inwoners. Het totale budget van het Nationaal Programma Groningen bedraagt 

€ 1,15 miljard en was bedoeld als startkapitaal. Om dit startkapitaal te vergroten, zou inzet op 

grotere en overkoepelende ambities aan de orde kunnen zijn. Het vierde kwart kan eventueel 

deels daarvoor in beeld zijn, mits aangetoond kan worden dat onze inwoners feitelijk daarvan 

zullen profiteren. Het element werkgelegenheid op zichzelf is daarvoor niet toereikend. Het wordt 

interessanter als deze grote projecten opdrachten inhouden om vanuit de lokale bevolking 

(jongere) inwoners voor nieuwe werkgelegenheid op te leiden. 

 

Daarbij is een mogelijke koerswijziging met consequenties voor de verdeling van de middelen naar 

onze mening een afwijking van de eerder gemaakte afspraken uit het bestuurlijk akkoord en 
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vraagt dit wat ons betreft om instemming van Raden en Staten.  

  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 


