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Onderwerp: Raadsbrief bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen 

 
Geachte leden van de Raad, 

 

In januari en februari bent u geïnformeerd over het proces van het tot stand komen van het Nationaal 

Programma Groningen. Met u constateerden wij dat in het proces te beperkt ruimte was om volledig 

recht te kunnen doen aan de inbreng van alle betrokkenen. We zijn tegemoet gekomen aan de wens om 

meer tijd te nemen voor het formuleren van de gezamenlijke inhoud en doelen van het programma. 

Tegelijkertijd hebben wij de noodzaak erkend om, daar waar het kan en moet, te starten met concrete 

plannen die morgen kunnen starten en waar we kansen missen als we dat niet doen. Wij hebben u ook 

voorgesteld om in het belang van een gewenste besturingsvorm en de bijbehorende hoofdlijn van 

financiering het programma op hoofdlijnen in de eerste weken van maart te presenteren.   

 

De uitwerking van deze afspraken vindt u in bijgevoegde documenten: 
1. Een concept bestuursovereenkomst 
2. Een toelichting onder de titel Een programma dat groeit. 

 

Bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen: Een programma dat groeit 

Op 11 maart willen provincie en gemeenten afspraken maken met het Rijk over de komende periode en 

over de verdere uitwerking van het Nationaal Programma Groningen. Deze afspraken zijn verwoord in de 

bestuursovereenkomst en bijbehorende toelichting.  

Door nu afspraken te maken over governance, besturing en de hoofddoelen denken wij dat er een basis 

ontstaat waarop verder kan worden gebouwd. De hoofddoelen geven ruimte voor verdere aanscherping 

van de programmadoelen en ambities van het Nationaal Programma Groningen. De 
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bestuursovereenkomst geeft richting aan de programmaorganisatie en maakt bovendien afspraken over 

de werkwijze en voorwaarden waaronder het geld naar het Nationaal Programma Groningen gaat. De 

bestuursovereenkomst voorziet tenslotte in de behoefte om snel te kunnen starten met een aantal 

projecten. Het is onze ambitie om de bestuursovereenkomst voor de zomer van kracht te kunnen laten 

gaan. Hiervoor is instemming van de gemeenteraad nodig. 

 

Versterking is de noodzakelijke randvoorwaarde 

De versterkingsaanpak en de financiering ervan, inclusief bijbehorende inpassingskosten, zien wij als dé 

noodzakelijke randvoorwaarde voor het welslagen van het Nationaal Programma Groningen. Om ‘full-

swing’ te kunnen starten met het toekomstperspectief dat het Nationaal Programma Groningen biedt, is 

de belofte van een veilige woning en leefomgeving cruciaal. Voorwaarde is dat de uitvoeringscapaciteit 

en de bijbehorende financiering door het Rijk gegarandeerd worden.  

 

Positie raden en Staten tot 11 maart 

In de bijgevoegde documenten, die vandaag openbaar worden, leest u welke afspraken Rijk, provincie en 

de gemeenten in het aardbevingsgebied op 11 maart met elkaar willen maken onder voorbehoud van 

instemming door Gemeenteraden en Provinciale Staten.  

Ons college behandelt de bestuursovereenkomst en toelichting morgen, dinsdag 5 maart.  Op initiatief 

van de raad is er 7 maart een raadsvergadering ingelast waarbij dit onderwerp aan de orde zal komen. De 

raadsvoordracht daarvoor zal u morgen onmiddellijk na de collegevergadering toegestuurd worden. 

 

In deze raadsvoordracht zal ook worden ingegaan op het vervolg van het Nationaal Programma 

Groningen, mede in relatie tot uw betrokkenheid. 

 

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 

 
 


