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Raadsbrief: Nationaal Programma

Geachte raadsleden,
Hierbij informeren wij u over het akkoord dat Rijk, provincie en gemeenten vandaag hebben
gesloten over de start van het Nationaal Programma Groningen. Het doel van het Nationaal
Programma Groningen is gezamenlijk te investeren in de toekomst van Groningen. Samen met
Groningers die de afgelopen jaren veel te verduren hebben gekregen en veel geduld hebben
moeten opbrengen. Het akkoord is een startdocument met bouwstenen voor een Nationaal
Programma Groningen.
Wij bieden mede namens betrokken bewindspersonen en regionale bestuurders uw raad bijgevoegd
startdocument aan. Tevens geven wij u een korte toelichting op de status van het document en het
vervolgproces.
In december 2017 hebben regio en Rijk de afspraak gemaakt dat er een structurele oplossing moet
komen voor de gevolgen van gaswinning uit het Groningenveld. Begin 2018 is er een schadeprotocol
vastgesteld waarmee geregeld wordt dat de overheid moet zorgdragen voor een goede afhandeling
van schade. Op 29 maart heeft minister Wiebes besloten dat de gaswinning rond 2030 volledig is
afgebouwd. Dit is een belangrijke eerste stap maar er is meer nodig. Veel huizen moeten nog
worden versterkt en Nederland en Groningen moeten zich klaarmaken voor een toekomst zonder
aardgas. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor het hele land en in het bijzonder voor de regio
Groningen.
Met het Nationaal Programma Groningen krijgen inwoners, organisaties en overheden ruimte om te
investeren in de kansen van het gebied. Met het bijgevoegde document leggen het Rijk, de
provincie Groningen en de betrokken gemeenten hun afspraken op hoofdlijnen vast over de doelen,
structuur en financiering van een Nationaal Programma Groningen. Het startkapitaal is 1,15 miljard
euro.
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Na 5 oktober wordt spoedig een kwartiermaker aangesteld die samen met inwoners, organisaties en
overheden aan de slag gaat om nader invulling te geven aan het programma. Zo dient er veel te
gebeuren in de wijken en dorpen, maar ook op het gebied van energievoorziening en
werkgelegenheid. Inwoners weten als geen ander wat er moet gebeuren in hun leefomgeving.
Rijk en regio zorgen ervoor dat het Nationaal Programma Groningen daar goed bij aansluit. Het
behoud van de eigen identiteit in een gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is staat
hierbij voorop. Groningen neemt met dit Nationaal Programma zijn toekomst in eigen hand.
Het programma wordt ingedeeld langs drie programmalijnen die gezamenlijk het gewenste
perspectief ondersteunen en een samenhangend programma vormen om de uitdagingen en ambities
in Groningen te verbinden met nationale uitdagingen en ambities:
-

-

-

Groningse kracht en trots, gericht op toekomstbestendig wonen in een aantrekkelijke en
leefbare omgeving met voldoende voorzieningen. Stads- en dorpsvernieuwing,
verstedelijking en krimp, welzijn, leefbaarheid en gezondheid – zowel fysiek als mentaal –
staan hierbij centraal.
Groningse natuur, energie en klimaat, gericht op de energietransitie en klimaatadaptatie.
Het gaat dan vooral om energiebesparing en het produceren, gebruiken en distribueren van
hernieuwbare energie. Het is niet alleen de ambitie om Groningen maar ook andere delen
van het land van duurzame energie te voorzien.
Groningse economie en arbeidsmarkt, gericht op het creëren van een toekomstbestendige
regionale economie. Dit gaat over vergroening en verduurzaming, digitalisering, het
stimuleren van innovatie en kansrijke sectoren, maar ook om de aansluiting van werk en
vaardigheden. Infrastructuur en bereikbaarheid zijn daarbij van cruciaal belang.

De gemeenten, de provincie Groningen en het Rijk verbinden zich gezamenlijk aan het programma
als geheel. Bij de uitvoering zullen de rol en betrokkenheid van de verschillende overheden en de
mogelijkheden voor cofinanciering per programmalijn uiteenlopen.
Met de ondertekening van het startdocument starten regio en Rijk met het Nationaal Programma
Groningen. Het opzetten van dit programma doen we samen met u. Vanaf maandag 8 oktober kunt
u meer informatie vinden over Nationaal Programma Groningen via de website
www.nationaalprogrammagroningen.nl.
Wij realiseren ons dat de nieuwe vormen van samenwerking met veel partijen onder meer de vraag
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oproept hoe u als raad uw kaderstellende en toetsende rol ten opzichte van ons college zult kunnen
uitoefenen. Wij zeggen u toe in de uitwerking van de nu voorgestelde governance hier aandacht
aan te zullen schenken en uiteraard daarover met u in overleg te treden.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders
gemeente Midden-Groningen,

A. Hoogendoorn
burgemeester

H.W.J. Mulder
secretaris

