
Technische vragen vanuit werkgroep NPG d.d. 6 maart 2019 
 

Kan voor zowel de gemeente Groningen als voor de gemeente Oldambt worden 
aangegeven om welk grondgebied dit gaat? En hoe wordt dit gerelateerd als 
rekeneenheid t.a.v. het NPG? In het gesprek van de werkgroep met Frank de Vries 
werd namelijk gezegd dat voor wat betreft de gemeente Groningen het alleen om het 
grondgebied van de voormalige gemeente Ten Boer zou gaan.  

 Het lokale deel van het programma is gericht op de gemeenten in aardbevingsgebied. 
Eerder is de afspraak gemaakt dat de stads en dorpsvernieuwing is gericht op het 
aardbevingsgebied. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van het 
budget dat per gemeente beschikbaar is voor 2019. Deze invulling moet in ieder geval 
aansluiten bij de hoofddoelen van het programma en worden voorgelegd aan het 
bestuur.  

 Over de precieze verdeling van de middelen tussen het lokale en het thematische deel, 
en over de verdeling tussen de gemeenten binnen het lokale deel moeten nog nadere 
afspraken worden gemaakt na 11 maart. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de 
programmakaders. De bijdrage van 15 mln. per gemeente betreft een voorschot op het 
latere trekkingsrecht. 
 

Bestuursovk:  
 Artikel 6 (l t/m q): Wie tekenen nu het bestuursovk? Alleen de bestuurders 

en niet de partijen zoals omschreven onder l t/m q?  
De in de aanhef van de bestuursovereenkomst opgenomen partijen ondertekenen de 
bestuursovereenkomst: Rijk, provincie Groningen en de 7 gemeenten in het 
aardbevingsgebied. 

 Hoe zijn de partijen onder l t/m q gecommitteerd aan de ovk en wat 
en namens wie zijn zij gemandateerd? En wat is hun mandaat?  

De externe bestuursleden zijn lid vanwege hun deskundigheid. Ook kunnen zij met 
een gezichtspunt van buiten de overheden meebeslissen over het programma. 
 

 In de bestuursovereenkomst worden de termen “bovenlokaal”, “regionaal” 
en “thematisch” gebruikt. Kan helderheid gegeven worden wat het 
onderscheid is tussen deze termen?  

De term ‘regionaal’ wordt niet gebruikt in de bestuursovereenkomst. Het nationaal 
programma bevat een lokale en een thematische pijler. De lokale pijler richt zich op 
doelen, opgaven en ambities die zich lenen voor een integrale gebiedsgerichte 
aanpak op lokaal niveau met gemeenten in de regie. De thematische pijler is weer 
gericht op doelen, opgaven en ambities die lokaal overstijgend zijn met de Provincie 
in de regie samen met maatschappelijke organisaties. Op enkele plekken in de 
bestuursovereenkomst hebben we de term bovenlokaal gehanteerd in relatie tot de 
thematische pijler om te duiden dat deze pijler lokaal overstijgend is. Dat betekent 
dat aanpakken, voorstellen en projecten uit andere delen van de provincie 
Groningen ook in aanmerking kunnen komen, als de effecten ervan ook van invloed 
zijn op het aardbevingsgebied (pag 9 en 10 van de toelichting). 

 
 Artikel 28: In hoeverre kan de toekenning van het startkapitaal een nadelig 

effect hebben op de toekenning van overige (Europese) subsidies?  
Het startkapitaal kan ingezet worden als (regionale) cofinanciering voor andere 
programma’s. Ook als cofinanciering voor projecten vanuit het Rijk. Dit is ook een 
nadrukkelijk uitgangspunt dat is verwoord in zowel het startdocument als de 
bestuursovereenkomst. Zie in dit verband onder meer de volgende overweging in 
voornoemde documenten: “Het overeengekomen startkapitaal voor gemeenten en de 



provincie Groningen komt bovenop de reeds bestaande financiële bijdragen vanuit het 
Rijk en eigen gemeentelijke en provinciale inkomsten.” In die zin kan het programma dus 
een positief effect hebben. Of cofinanciering bij (Europese) subsidies is toegestaan is 
afhankelijk van de eisen van de betreffende (Europese-) programma's. 

 




