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Onderwerp: Afdoening motie M8 Koerswijziging Nationaal Programma Groningen 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Het programmaplan 'Hart voor Midden-Groningen´ is het lokale plan voor de uitvoering van het 
Nationaal Programma Groningen. Dit plan wordt uitgevoerd in twee fases, waarvan de eerste fase 
komend jaar eindigt.  
 
Verschillende fracties van alle NPG-gemeenten hebben op 31 mei 2022 tijdens een bijeenkomst voor 
gemeenteraden en provinciale staten kennisgenomen van een voorgenomen koerswijziging in het 
Nationaal Programma Groningen voor de tweede fase vanaf 2024. Naar aanleiding van deze 
bijeenkomst en de beantwoording van raadsvragen van de fractie van de VVD in juni 2022, is tijdens 
de gemeenteraad van 29 september 2022 een motie ingediend en vrijwel unaniem aangenomen.  
 
Ter afdoening van deze motie is door middel van bijgaande collegebrief met bijgevoegde motie aan 
het NPG-bestuur, het bestuur van de provincie Groningen en aan de staatssecretaris van Mijnbouw 
kenbaar gemaakt dat de gemeenteraad van Midden-Groningen van mening is dat de voorzitter en 
het bestuur van het NPG zich moeten houden aan de in 2019 gesloten bestuursovereenkomst en 
aanvullende bestuursovereenkomst, waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt over het doel van het 
NPG en de verdeling van de middelen over de verschillende overheden. Tegelijkertijd is er bij het 
Algemeen Bestuur op aangedrongen dat een eventuele koerswijziging op korte termijn voorgelegd 
wordt ter besluitvorming in de raden en Staten, alvorens het Algemeen Bestuur van het Nationaal 
Programma Groningen een besluit neemt. 
 
Ook hebben wij onderzocht in hoeverre deze nieuwe koerswijziging juridisch past binnen de 
gemaakte afspraken in de bestuursovereenkomst. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is welke 
kaders er voor de tweede fase op inhoud, governance en financiën gehanteerd gaan worden, kunnen 
daarover nu geen absolute uitspraken gedaan worden. Duidelijk is wel dat een besluit over een 
koerswijziging, die afwijkt van de afspraken in de bestuursovereenkomst en de aanvullende 
bestuursovereenkomst, ter besluitvorming moet worden voorgelegd aan alle raden en staten. Die 
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afwijking kan betrekking hebben op de doelen van het Nationaal Programma Groningen, de 
verdeling van de middelen of een wijziging van de gekozen governance.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 
Burgemeester Gemeentesecretaris 

 
 
 


