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1. Voorstel 

 In te stemmen met de Financiële Opbouw Nationaal Programma Groningen d.d. 4 november 

2019. 

 

2. Inleiding 
Als een vervolg op de op 11 maart jl. ondertekende bestuursovereenkomst Nationaal 

Programma Groningen diende een aantal zaken verder uitgewerkt te worden, w.o. het 

programmakader en de verdeling van de financiële middelen. Het programmakader heeft uw 

raad inmiddels vastgesteld en nu ligt de verdeling van de financiële middelen voor.  

 
Op 19 september 2019 heeft het bestuur van het NPG de systematiek vastgesteld waarbij 

middelen uit het NPG in drie lagen worden toegedeeld. In de (extra) bestuursvergadering op 3 

oktober 2019 zijn de bestuurlijke uitgangspunten voor de toedeling vastgesteld. Op basis 

daarvan heeft het bureau Andersson Elffers Felix (AEF) voorstellen ontwikkeld. In de 

bestuursvergadering van 4 november 2019 is unaniem gekozen voor de oplossingsrichting die u 

nu wordt aangeboden en die een tweeledige verdeling behelst, die tussen de lokale 

programma’s (gemeenten) en de thematische (provincie), en tussen de lokale programma’s 

onderling.   

 

Besluitvorming over het programmakader en de toedeling voor het eind van dit jaar, leidt ertoe 

dat de uitbetaling van de 2020-tranche door het Rijk zeker is gesteld. Het geeft de gemeenten en 

provincie duidelijkheid over de bandbreedte waarbinnen de programmaplannen opgesteld kunnen 

worden, zodat dit proces voortvarend kan starten. Om deze reden kan ook niet pas toewijzing 

plaatsvinden op basis van (vastgestelde) programmaplannen. 

 

Het proces om tot de toedeling te komen heeft zorgvuldig plaatsgevonden en er is sprake van 

een evenwichtige opbouw die aan alle partijen de mogelijkheid biedt om te investeren in de 
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toekomst van Groningen als geheel. Dat zal ook de opgave zijn waarvoor de deelnemers zich 

gezamenlijk geplaatst zien in de komende jaren. De provincie en gemeenten dragen 

verantwoordelijkheid voor het uitwerken van het thematische resp. de lokale programmaplannen.  

 

3. Publiekssamenvatting 

Op 4 november jl. heeft het Bestuur van het Nationaal Programma Groningen (NPG) ingestemd 

met een voorstel over de toedeling van middelen. De toedeling van middelen is een financiële 

uitwerking van het eerder behandelde Programmakader. Via dit voorstel bieden wij de 

gemeenteraad van Midden-Groningen eerdergenoemde notitie Financiële Opbouw van het NPG 

ter instemming aan.  

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Bij de ondertekening van de Bestuursovereenkomst op 11 maart jl. heeft iedereen zich 

gerealiseerd dat er nog een groot aantal zaken uitgewerkt moesten worden. Hierbij werd 

gedoeld op onderwerpen zoals de doelen en indicatoren van het Nationaal Programma, 

verantwoording, monitoring en evaluatie, de wijze van financiering en de totale verdeling van de 

financiële middelen. 

In de bestuursovereenkomst is aangegeven (artikel 5) dat afspraken over de totale toedeling 

financiële middelen in een nadere overeenkomst worden vastgelegd. Ook is in die 

overeenkomst opgenomen dat het Programmakader (artikel 15, lid 3 en 4) voorziet in de hoogte 

van de bedragen voor een periode van tien jaar. 

Met het vaststellen en goedkeuren van het Programmakader wordt voldaan aan de bedoeling 

van artikel 15, lid 3,4 namelijk dat gemeenteraden en Provinciale Staten hun kaderstellende rol 

ten aanzien van het NPG kunnen uitvoeren. Het voorstel voor toedeling van middelen zoals dat 

nu voorligt, is een financiële uitwerking van het Programmakader. Het is een middel om tot 

toepassing van het Programmakader te komen. 

 

5. Beoogd effect 

Zoals eerder aangegeven leidt de besluitvorming over het programmakader en de toedeling voor 

het eind van dit jaar, ertoe dat de uitbetaling van de 2020 tranche door het Rijk zeker is gesteld. 

Voorts geeft het de gemeenten en provincie duidelijkheid over de bandbreedte waarbinnen de 

programmaplannen opgesteld kunnen worden. Voor Midden-Groningen is dit van wezenlijk 

belang bij het opstellen van het strategisch kader en het eigen programmaplan waar momenteel 

hard aan gewerkt wordt. 

6. Historische context 

Onze regio is zeer getroffen door de grootschalige nadelige effecten van de aardgaswinning. 

Schadeherstel en versterking zullen helaas nog een reeks van jaren het leven van de Groninger 

beheersen. Heel langzaam komen de noodzakelijke processen daarvoor nu op gang. Naast deze 

zo noodzakelijke aandacht voor de schadeafhandeling en versterking hebben Rijk en Regio via 

het  Nationaal Programma Groningen ook afgesproken dat er geïnvesteerd gaat worden in het 

structureel perspectief van de regio. Het rijk heeft daartoe een startkapitaal van € 1,15 miljard 

ter beschikking gesteld. Eerdergenoemd programmakader en deze notitie Financiële opbouw 

zijn belangrijk stukken om invulling te kunnen geven aan het Nationaal Programma Groningen, 

ook vanuit Midden-Groningen. 
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7. Argumenten 

 Een verdelingsvraagstuk waarbij zoveel partijen betrokken zijn is geen sinecure. 

Uiteindelijk is een oplossing gekozen die in het NPG-bestuur unaniem gedeeld wordt, 

én door de vertegenwoordigers van gemeenten en provincie én door de 

vertegenwoordigers vanuit de maatschappelijke sectoren. Er is sprake van een 

afgewogen verdeling. 

 Het uiteindelijke resultaat voor Midden-Groningen is als substantieel te kenschetsen. In 

eerste instantie is voor het lokale programma Midden-Groningen € 47,5 miljoen 

beschikbaar met uitzicht – bij het boeken van voldoende resultaat met die eerste € 

47,5 miljoen hetgeen bij de evaluatie in 2023 moet blijken – op nog eens € 47,5 

miljoen.  

 Het nemen van een besluit, nu nog in 2019, maakt dat het NPG in 2020 verder kan 

gaan. De tranche voor 2020 is dan zeker gesteld. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Het feit dat vorenstaande bedragen aan Midden-Groningen worden toegeschreven wil nog niet 

zeggen dat onze gemeente daar de vrij beschikking over heeft. De mogelijke aanwending is 

afhankelijk van het indienen van goede plannen bij het NPG. Plannen die zullen moeten 

bijdragen aan dat te verbeteren structurele perspectief voor de regio  en dus ook Midden-

Groningen. In die zin zal het programmaplan van Midden-Groningen ook getoetst worden aan 

het programmakader van het NPG. Uiteindelijk beslist het bestuur van het NPG of de plannen 

vanuit Midden-Groningen financieel ondersteund zullen worden. Eerst wanneer een plan 

goedgekeurd is komen de met dat plan gemoeide financiële middelen ter beschikking. 

9. Financiële paragraaf 

Midden-Groningen heeft via deze notitie Financiële Opbouw van het NPG in potentie uitzicht op 

een bijdrage van in totaal € 95 miljoen. De reeds aan Midden-Groningen toebedeelde 

trekkingsrechten van € 15 miljoen maken hier deel vanuit. Hiervan is tot op heden iets meer 

dan € 5 miljoen benut. De voorstellen daartoe hebben uw raad gepasseerd. Naast deze in 

potentie € 95 miljoen heeft onze gemeente nog op 3 terreinen financiële middelen gekregen 

vanuit het NPG. Dat waren € 6 miljoen voor het warmtenet, € 2 miljoen voor cultureel erfgoed 

en € 1,1 miljoen voor projecten op het vlak van gebiedsgebonden leefbaarheid. Deze bedragen 

zijn  reeds aan Midden-Groningen ter beschikking gesteld en staan los van die eerdergenoemde 

€ 95 miljoen. 

Voor de verwerking van vorenstaande in onze financiële stukken zal de analogie gezocht 

worden met de herindeling: een eigen paragraaf waardoor de transparantie zo maximaal 

mogelijk zal zijn. 

10. Communicatie 

Nu geen aparte communicatie noodzakelijk. De voorzitter van het NPG en de 

programmadirecteur hebben reeds volop gecommuniceerd over deze materie. Daarnaast heeft 

ook het college n.a.v. de toedeling een persbericht uitgegeven, waarin specifiek op de 

gevolgen voor Midden-Groningen werd ingegaan. 
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11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Separaat krijgt uw raad het strategisch kader voor het lokale programma Midden-Groningen 

aangeboden en na vaststelling daarvan zal er volop koers worden gezet op weg naar het 

programmaplan. Daarbij zullen participatie en communicatie, zowel naar stakeholders als naar 

de samenleving toe belangrijke onderwerpen zijn. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
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