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1. Voorstel 

 Kennis nemen van de Bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen; 

 Kennis nemen van de daarbij horende toelichting “Een programma dat groeit. 

Afspraken over het Nationaal Programma Groningen”;  

 Het college desgewenst, n.a.v. deze stukken en de aanvullende toelichting de eerste 

feedback te geven; 

 

 

2. Inleiding 

Op 5 oktober 2018 is het startdocument Nationaal Programma Groningen (NPG)  bestuurlijk 

onderschreven. Vervolgens is de uitwerking daarvan ter hand genomen door de kwartiermakers 

NPG, de heren Van Poelgeest en De Vries, in samenspraak met heel veel anderen.  

Op 8 februari hebben wij u in kennis gesteld over de laatste stand van zaken betreffende de 

uitwerking van dit Nationaal Programma Groningen. Wij hebben u toen geïnformeerd over de 

wijziging in het proces ten aanzien het tot stand komen van het Nationaal Programma Groningen. 

Met u constateerden wij dat in het proces te beperkt ruimte bestond om volledig recht te kunnen 

doen aan de inbreng van alle betrokkenen. We zijn met elkaar 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 kan en moet te starten 

met concrete plannen die morgen kunnen starten en waar we kansen missen als we dat niet doen.  

Op 19 februari jl. hebben wij u aangegeven welke projecten wij vanuit Midden-Groningen hebben 

ingediend.  

In de brief van de 8e februari hebben wij u ook geïnformeerd over de aangepaste planning. Die 

planning omvatte toen o.a. de volgende stappen:  

 Op 7 maart wordt in een door u geïnitieerde raadsvergadering, de concept-afspraken die 

wij op 11 maart met bestuurders van gemeenten, provincie en Rijk willen maken, met u 

besproken;  
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 Op 11 maart beogen wij de eerste set afspraken met de ministers van Economische Zaken 

en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties te maken over de hoofddoelstelling 

van het Nationaal Programma Groningen, de besturing van het programma en bijbehorende 

financiële afwikkeling. Daarnaast is het de bedoeling om een aantal concrete projecten te 

starten.  

 Na 11 maart vindt z.s.m. formele besluitvorming plaats door gemeenteraden, staten en 

Kabinet over de eerste set afspraken.  

 Na 11 maart gaat een programmadirecteur aan de slag met de nadere uitwerking van 

doelen, criteria en de inrichting van de programmaorganisatie in een plan van aanpak. Dit 

plan van aanpak wordt voor de zomer verwacht en ter besluitvorming voorgelegd, o.a. aan 

uw raad. 

 

De hier genoemde eerste set van afspraken staat centraal in deze raadsvoordracht. Een en ander is 

verwoord in de volgende bijgevoegde documenten: 

1. Een concept bestuursovereenkomst 
2. Een toelichting onder de titel "Een programma dat groeit". 

 

3. Publiekssamenvatting 

Op 11 maart willen provincie en gemeenten afspraken maken met het Rijk o.a. over de komende 

periode en over de verdere uitwerking van het Nationaal Programma Groningen. Deze afspraken 

zijn verwoord in de bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen: “Een programma dat 

groeit” 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 

bestuursovereenkomst geeft richting aan de programma-organisatie 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 die al zo ver klaar zijn dat ze op korte termijn uitgevoerd kunnen worden.  

 

Programmaplannen 

In het vervolg worden vijf lokale (gemeentelijke) en vier thematische (provinciale) 

programmaplannen uitgewerkt. Raden en staten, belanghebbenden en inwoners worden hier nauw 

bij betrokken. De aanpak van een programmaplan kan per gemeente verschillen; van een 

wijkaanpak of projectsteun tot aanpassing van beleidsregels, aanvragen van subsidies en het in de 

markt zetten van aanbestedingen. De programmaplannen vormen de inhoudelijke bouwstenen van 

het Nationaal Programma Groningen en kunnen rekenen op financiering als ze passen binnen de 

door raden en staten vastgestelde programmakaders van het Nationaal Programma Groningen.  

 

Ons college is in beginsel verantwoordelijk voor het lokale programmaplan Midden-Groningen en de 

participatie (het betrekken van burgers, bedrijven en instellingen), die eveneens uiteindelijk ter 

besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd. Dit geldt ook voor de colleges van de andere 

gemeenten daar waar het de programmaplannen van die gemeenten betreft.  De raden worden bij 

de uitwerking van de lokale programmaplannen geraadpleegd en hun feedback wordt meegenomen. 

Dat is de algemene lijn. 
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In de situatie van Midden-Groningen zal dat programmaplan worden opgesteld in nauwe 

samenwerking met uw raad(swerkgroep) zodat reeds in deze fase de volksvertegenwoordigende en 

kader stellende inbreng zo goed mogelijk tot hun recht komen. Het college legt het programmaplan 

dan ter toetsing (aan de programmakaders) voor aan het bestuur van het Nationaal Programma 

Groningen. Na een positief besluit van die kant wordt ons uitgewerkte lokale programmaplan ter 

besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Na vaststelling dient het als basis voor de financiering van 

projecten. Deze toetsende rol voor het bestuur van het NPG gaat ook gelden voor de andere 

gemeenten. 

 

Het college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor de uitwerking van de thematische 

programmaplannen en de participatie, die eveneens uiteindelijk ter besluitvorming aan Provinciale 

Staten worden voorgelegd. De staten worden bij de uitwerking van de thematische 

programmaplannen geraadpleegd en de  feedback wordt meegenomen. Het college van 

Gedeputeerde Staten legt het programmaplan dan ter toetsing (aan de programmakaders) voor aan 

het bestuur van het Nationaal Programma Groningen. Ook hier wordt na een positief besluit het 

uitgewerkte thematische programmaplan ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd. Na 

vaststelling dient het als basis voor de financiering van projecten.  

Kortom, zowel de gemeenten als de provincie doorlopen hetzelfde traject. 

 

Voor de goede orde: Ook komen wij voor 1 mei as. nog met een formeel voorstel inzake zgn. korte 

termijn onderwerpen, waarover u reeds een raadsbrief ontvangen hebt en die een beslag zullen 

leggen op onze trekkingsrechten.  

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Positie raden en staten tot 11 maart 

In de bijgevoegde documenten 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. Het formele vaststellingsproces vindt in de meeste gevallen 

plaats zo spoedig mogelijk na 11 maart as. In Midden-Groningen hebben wij met elkaar het 

voornemen om dat eerder te doen. 

 

Ons college heeft de bestuursovereenkomst en toelichting vandaag, dinsdag 5 maart besproken en 

vastgesteld. Uw raad heeft het initiatief genomen om op 7 maart de bestuursovereenkomst te 

agenderen. Tijdens deze raadsvergadering is er dan ook volop gelegenheid vragen te stellen over de 

inhoud van de documenten en ons feedback te geven. 

 

Positie raden en staten ná 11 maart 

Programmakaders  

Nog voor de zomer worden twee programmakaders (lokaal en thematisch) nader uitgewerkt door 

het bestuur van het Nationaal Programma Groningen en voorgelegd aan de partijen die nu de 

bestuursovereenkomst tekenen (Rijk, provincie en gemeenten). In de twee programmakaders staan 

doelen, criteria, indicatoren en monitoring en evaluatie waar de programmaplannen aan moeten 

voldoen.  

 

Het concept wordt in een eerste ronde voor commentaar aan u voorgelegd. Hierna volgt een 

definitief voorstel voor een programmakader, dat ter goedkeuring nogmaals aan u wordt 
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voorgelegd. De actualisatie in de daaropvolgende jaren wordt door het bestuur van het Nationaal 

Programma Groningen gedaan, met een zienswijze-ronde voor raden en staten. 

 

 

5. Beoogd effect 

De regio Groningen, en ook onze gemeente Midden-Groningen, heeft zwaar te lijden onder de 

aardbevingen. Tegelijk zijn er genoeg kansen voor Nederland en de regio die perspectief bieden. 

Het Rijk, de provincie en de betrokken gemeenten willen via deze bestuursovereenkomst mogelijk 

maken hetgeen in het Startdocument Nationaal Programma Groningen (oktober 2018) beoogd 

wordt: het bieden van een nieuw perspectief aan deze regio. 

6. Historische context 

Zie het gestelde onder 2 en 3. 

 

7. Argumenten 

In de afgelopen weken is – met betrokkenheid van velen - intensief gewerkt aan de totstandkoming 

van de nu voorliggende stukken. Natuurlijk is deze regio zwaar getroffen door de schadelijke 

effecten die helaas met de gaswinning gepaard gaan. Natuurlijk heeft dat schadeherstel de hoogste 

prioriteit. Maar daar mag het niet bij blijven. Onze regio verdient een nieuw perspectief en door 

middel van dit bestuursakkoord krijgen we goede kansen om daar invulling aan te geven. 

In dit bestuursakkoord zijn een aantal onderwerpen verwerkt die (mede) door ons zijn aangedragen 

omdat wij die van groot belang vinden voor Midden-Groningen: 

 Allereerst is het proces zodanig opgezet dat uw raad daar zo optimaal mogelijk bij 

betrokken kan zijn. Dat geldt voor deze bestuursovereenkomst maar ook de besluitvorming 

rond het lokale programma. Volgens ons strookt dat met hetgeen u ons als belangrijke wens 

hebt meegegeven. 

 De gemeenten dienen te werken aan een eigen programma. Voor de financiering daarvan 

kunnen ze een beroep doen op zogenaamde trekkingsrechten. Het verdelingsvraagstuk 

binnen het lokale programma komt daardoor bij de gemeenten te liggen. In het proces om 

tot afwegingen te komen heeft de raad daardoor een zo goed mogelijke kader stellende 

positie. 

 In de omschreven hoofddoelen van het Nationaal Programma is o.a. aangegeven dat het 

programma moet bijdragen aan meer fysiek en mentaal gezonde jaren in eigen omgeving. 

Daar is op ons uitdrukkelijk verzoek om ook de hiermee annex zijnde sociale achterstanden 

aan te pakken. 

 Wat betreft het perspectief leek het zwaartepunt aanvankelijk wat veel bij de Stad en de 

Eemshaven terecht te komen. Natuurlijk zijn beiden van groot belang voor het Groninger 

perspectief maar er is meer en in die zin is dit beeld nu behoorlijk genuanceerder. 

 De vorige twee punten sporen volledig met ons streven om te werken aan een beter 

evenwicht. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Versterking is de noodzakelijke randvoorwaarde 

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

 

9. Financiële paragraaf 

In de bestuursovereenkomst is ook een financiële paragraaf opgenomen. Kortheidshalve wordt daar 

naar verwezen. Het is goed om te constateren dat met deze bestuursovereenkomst Midden-

Groningen reeds 15 miljoen aan trekkingsrechten heeft. De reeds aangemelde twee projecten ten 

behoeve van Overschild, waar u via een aparte raadsbrief over geïnformeerd bent, zullen daaruit 

gefinancierd moeten worden. Zoals in paragraaf 4 aangegeven, zal u daarover voor 1 mei nog een 

voorstel bereiken. 

Voor de goede orde: uiteindelijk moet voor de zomervakantie helderheid gaan ontstaan over de 

financiële verdeling. 

 

10. Communicatie 

Op 11 maart zal het bestuursakkoord door Rijk, provincie en gemeenten ondertekend worden. Er is 

voorzien in een persmoment bij deze ondertekening.  

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Kortheidshalve moge verwezen worden naar hetgeen onder punt 4 verwoord is. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 
1 Bestuursovereenkomst Nationaal programma Groningen; 

2 De daarbij horend toelichting “Een programma dat groeit. Afspraken over het Nationaal 

programma Groningen”. 

 
 

 

 

  

 

 

 


