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1. Voorstel 

 

Het strategisch kader NPG Midden-Groningen vast te stellen.  

 

2. Inleiding 

Op 11 maart jl. hebben het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten in het 

aardbevingsgebied, waaronder Midden-Groningen, een bestuursovereenkomst gesloten betreffende 

het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG wil de regio een structureel nieuw perspectief 

bieden: Groningen moet met behoud van eigen identiteit een toekomstbestendig en leefbaar 

gebied zijn, waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Daarnaast wil het programma 

bijdragen aan een aantal belangrijke transities waar ons land voor staat.  

Het Rijk stelt voor het meerjarig NPG een startkapitaal beschikbaar van 1,15 miljard. Een 

substantieel deel daarvan zal beschikbaar komen voor de gemeenten in het aardbevingsgebied. 

Voor de besteding van deze gelden, stelt elke aardbevingsgemeente een lokaal programma op. Uw 

raad stelt het lokale programma vast, nadat het NPG bestuur het lokale programma aan het 

vastgestelde kader NPG heeft getoetst.  

Door provincie wordt een aantal thema’s uitgewerkt die gemeentegrens-overschrijdend zijn en 

waarvoor budgetten beschikbaar komen. Tevens is er een proces opgestart voor de opstelling van 

een Toekomstbeeld 2040, een proces dat moet leiden tot een aantal bijzonder aansprekende 

projecten. Ook vanuit deze processen kunnen projecten binnen Midden Groningen terecht komen. 

Wij zoeken nadrukkelijk de afstemming met al deze trajecten om zoveel mogelijk meerwaarde te 

kunnen realiseren.  

Met uw raadswerkgroep is in haar vergadering van 3 juni 2019 besproken dat we eerst zouden 
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werken aan een door uw raad vast te stellen strategisch en richtinggevend kader. Met deze richting 

gaan we het Lokaal Programma NPG Midden-Groningen opbouwen en invullen. Met het voorliggende 

kader wordt aan deze wens voldaan.  

3. Publiekssamenvatting 

De gemeente Midden-Groningen stelt als een van de gemeenten in het aardbevingsgebied een 

lokaal programma op, dat aan structureel nieuw perspectief bijdraagt aan de samenleving. College 

en raadswerkgroep hebben ervoor gekozen om te starten met het opstellen van een lokaal 

strategisch kader. Deze stap zorgt voor een gedragen besluit over ambities en doelen die voor de 

gemeente Midden-Groningen als geheel relevant en specifiek zijn. Het draagt bij tot het opstellen 

van een integraal programmaplan waardoor zoveel mogelijk effect en profijt voor de samenleving 

kan worden gerealiseerd.  

Bouwstenen voor het kader 

Het NPG kader dat voor de gehele regio is opgesteld en de recent vastgestelde 

beleidsuitgangspunten van Midden-Groningen zijn belangrijke bouwstenen voor het kader. Het 

kader nodigt nadrukkelijk uit om daarbovenop tot extra inspanningen te komen door gezamenlijk 

de vraag te beantwoorden wat het NPG kan bijdragen en welke ‘plus’ er daarmee kan worden 

gerealiseerd. Ook hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de stukken en de uitgangspunten die 

door de raadswerkgroep zijn aangeleverd, w.o. het denkraam. Daarin wordt aandacht gevraagd om 

programma’s en projecten te toetsen aan hun bijdrage aan de verbetering van welzijn, welvaart en 

welstand van de samenleving in zijn geheel, hoe hierbij relevante trends als verduurzaming en 

digitalisering worden betrokken en hoe dit profijt bij de verschillende doelgroepen terecht komt. 

Dit geheel maakt het specifiek voor de gemeente Midden-Groningen.  

Ambities 

De bouwstenen zijn vervolgens vertaald in 4 ambities en onderliggende doelen en gepresenteerd 

met de werktitel: Hart voor Midden-Groningen. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat het 

om brede sociale, economische en ruimtelijke ambities gaat waarbij welzijn, welvaart en welstand 

van de samenleving centraal staan. De ambities van Midden-Groningen zijn: 

- Lang en gelukkig leven waar je hart ligt 

Streven naar een lang, gezond en gelukkig leven in een aantrekkelijke sociale-, leef- en 

woonomgeving. Dat betekent werken aan de verbetering van de gezondheid van mensen en 

aan hun sociale en fysieke leefomgeving in brede zin. Dit moet Midden-Groningen 

aantrekkelijk houden voor mensen die er nu wonen en werken.  

- Open je hart voor Midden-Groningen 

We willen Midden-Groningen niet alleen aantrekkelijk houden voor mensen die er nu wonen 

en werken, maar ook mensen en bedrijven aantrekken van buiten de gemeente om hier te 

komen wonen, werken, recreëren en zich te vestigen.  

- Hart voor de jeugd 

Nieuw en bestendig perspectief, zeker op termijn, gaat ontstaan als jongeren meer kansen 

krijgen zich te ontwikkelen. Inzetten op talentontwikkeling, terugdringen van 

(taal)achterstanden, het voorkomen van uitval en verhogen van het opleidingsniveau zijn 

voor Midden-Groningen belangrijke uitdagingen.  
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- Hart voor werk   

Meer en ander werk voor meer mensen. Er is nieuw perspectief als meer mensen aan het 

werk zijn, er sprake is van groei van de werkgelegenheid en nieuwe andere (minder 

kwetsbare) werkgelegenheid is aangetrokken. Maar ook als mensen die in Midden-Groningen 

wonen op een andere plek in de omgeving werk vinden, bijvoorbeeld in de Eemshaven of de 

stad Groningen. We hanteren hierbij het principe ‘economie volgt infrastructuur’, waarbij 

fysieke, digitale of kennisinfrastructuur een nauwe band heeft met ontwikkelingen. Ook 

zien we een nauwe relatie met wonen, omdat het ontwikkelen van kwalitatief 

hoogwaardige woonmilieus een spin-off kan hebben richting lokale ondernemers en het 

ondernemerschap in de gemeente. 

In de komende maanden wordt het Lokaal Programma NPG Midden-Groningen opgesteld en worden 

daarin deze ambities met de samenleving uitgewerkt.  

4. Bevoegdheid van de raad  

Vaststellen van het strategisch kader NPG Midden-Groningen als onderdeel van het Lokaal 

Programma NPG Midden-Groningen. 

 

5. Beoogd effect 

- Bijdrage aan het bevorderen van een structureel nieuw perspectief voor de gemeente 

Midden-Groningen; 

- Verantwoorden van de te maken keuzes voor de besteding van de NPG gelden; 

- Voorkomen van een stapeling van losse en ad hoc wensen. 

 

6. Historische context 

In het raadsvoorstel op 25 april jl. (zaak: 2019-015924) heeft u besloten tot toekenning van het 

budget voor de te maken organisatiekosten om te komen tot een Lokaal Programma NPG Midden-

Groningen. Daarin bent u meegenomen in de wijze waarop de totstandkoming van het programma 

verstandig geacht werd -met een kader, op grond waarvan keuzes gemaakt kunnen worden- In het 

voorliggende strategisch kader NPG Midden-Groningen wordt hieraan invulling gegeven.  

7. Argumenten 

Met het vaststellen van het strategisch kader NPG Midden-Groningen stelt de gemeenteraad de 

volgende concrete punten vast: 

- Ambities en doelen voor het Lokaal Programma NPG Midden-Groningen; 

- Uitgangspunten en criteria voor beoordeling van projecten; 

- Opzet voor organisatie en proces voor de invulling van het Lokaal Programma NPG Midden-

Groningen. 

De stap van een strategisch kader is nodig om het budget zo goed mogelijk te benutten en de 

beschikbare gelden zodanig in te zetten dat wordt bijgedragen aan de verhoging van de brede 

welvaart. Daarom is er bijvoorbeeld voor gekozen om met de al bestaande trekkingsrechten van de 

gemeente Midden-Groningen (toegekend budget 15 miljoen) terughoudend om te gaan. Immers, in 

beginsel zouden we eerst moeten komen tot een afgewogen programma voor Midden-Groningen, 

gericht op perspectief. Dan heeft uw raad meer gelegenheid om tot een integrale afweging te 

komen. Dit spoort ook met de door u uitgesproken wens om in gezamenlijkheid na te denken over 

de doelstellingen van het NPG breed en de ambities en doelstelling van het Lokaal Programma NPG 
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Midden-Groningen in het bijzonder.  

Het strategisch kader zorgt er daarmee voor dat het maken en verantwoorden van latere keuzes 

beter mogelijk is, óók als deze voor de kernen of voor doelgroepen verschillend gaan uitvallen. 

Hiermee wordt voorkomen dat het plan een stapeling of opsomming wordt van allerlei losse wensen 

en ad hoc oplossingen, maar bijdraagt aan structureel nieuw perspectief voor deze gemeente. Met 

het voorgestelde strategisch kader NPG Midden-Groningen wordt aan bovenstaande voldaan.  

Daarnaast wordt naar de bijlage verwezen waar het de onderbouwing van de ambities en doelen en 

de uitgangspunten en criteria betreft.  

8. Kanttekeningen en risico’s 

- Het strategisch kader NPG Midden-Groningen is bedoeld om richting te geven in de 

afweging welke trajecten en projecten structureel bijdragen aan nieuw perspectief voor 

Midden-Groningen. Met het vaststellen van het strategisch kader door uw raad geeft u aan 

welke richtlijnen gehanteerd worden en op welke ambities en doelen we koersen. Dit is 

voor ons daarmee het kader waarbinnen wij de vervolgstap, de ontwerpfase van het lokaal 

programma in gaan richten. Echter, werken met een richting wil in onze ogen ook zeggen, 

werken met een bandbreedte. Het is goed mogelijk dat bij de uitwerking, waar we samen 

met de inwoners en stakeholders de ambities gaan vertalen naar een concreet programma 

en projecten, er aanleiding is het kader aan te scherpen of aan te vullen. Daar staan we 

voor open en nemen dat mee in de besluitvorming over het programmaplan. Daarmee is 

voor ons dit kader niet op voorhand in beton gegoten. 

- De gestelde ambities en onderliggende doelen zijn willekeurig neergezet en niet in 

volgorde van importantie. Wel is er samenhang en mogelijke versterking tussen de gestelde 

ambities en doelen aanwezig, waardoor het één niet los van het ander gezien kan worden. 

- Het strategisch kader NPG Midden-Groningen is specifiek voor deze gemeente opgesteld. Er 

spelen hier ook regionale thematieken. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij het 

thematische programmaplan en het Toekomstbeeld 2040. De plannen zijn nog in 

ontwikkeling. 

- Afstemming met het thematische programmaplan en het Toekomstbeeld 2040 – ook in het 

besluitvormingsproces – kan consequenties hebben voor de planning. Mocht dit het geval 

zijn, dan brengen we u vroegtijdig op de hoogte.  

- Projecten die zich in de komende periode aandienen worden ingepast in het 

programmaplan. Voor tussentijdse kleinere projecten blijven de bestaande regelingen 

aangaande Bewonersinitiatieven bij het NPG beschikbaar.  

 

 

9. Financiële paragraaf 

Niet van toepassing 

10. Communicatie 

Het NPG kader is met raden, staten en diverse stakeholders besproken en inmiddels vastgesteld. 

Het recent vastgestelde beleid van de gemeente Midden-Groningen is ontwikkeld door participatie 

met inwoners en stakeholders. Specifiek voor het opstellen van het strategisch kader NPG Midden-
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Groningen zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd met college, de raad(swerkgroep) en leden 

ontwerpteams. Alle relevante stakeholders zijn middels een brief geïnformeerd over het strategisch 

kader, het proces en de aankondiging dat ze betrokken worden in het vervolg. Reacties van 

stakeholders en anderen worden meenomen in het komende proces van het programmaplan.  

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Het Lokaal programma NPG Midden-Groningen moet voor de zomer 2020 gereed zijn. Het plan 

bevat een uitwerking van de vier ambities en onderliggende doelen en de eerste projecten. We 

starten deze fase met brede communicatie naar de samenleving en ambitiegerichte participatie 

gericht op stakeholders. Dit doen we waar mogelijk in samenhang met het traject dat gaat lopen 

voor het Toekomstbeeld 2040. In deze fase brengen we gericht per ambitie samen met stakeholders 

scherpte aan door het genereren van de eerste projecten om de ambities te realiseren. We creëren 

(nieuwe) verbindingen en samenwerking en stimuleren eigenaarschap bij de stakeholders. We 

betrekken daarbij nauw de raad(swerkgroep) over proces, voortgang en richting van het Lokaal 

Programmaplan NPG Midden-Groningen.  

Vervolgens besluit in juni de gemeenteraad over het Lokaal Programmaplan NPG Midden-Groningen. 

In de tussentijd houden we uw raad nadrukkelijk op de hoogte.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Strategisch kader NPG ‘Hart voor Midden-Groningen’ 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


