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Raadsvoorstel Bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen

1. Voorstel
 Instemmen met de Bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen (zoals
vastgesteld op 11 maart 2019) en met de daarbij horende toelichting “Een programma
dat groeit. Afspraken over het Nationaal Programma Groningen”.
2. Inleiding
In oktober 2018 is het startdocument Nationaal Programma Groningen vastgesteld. Dat is
vervolgens onder leiding van de kwartiermakers De Vries en Van Poelgeest uitgewerkt.
Het uitwerkingsproces heeft op 11 maart geleid tot het aangaan van een eerste set afspraken met
de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over
de hoofddoelstelling van het Nationaal Programma Groningen, de besturing van het programma en
bijbehorende financiële afwikkeling.
Daaraan voorafgaand zijn de concepten in uw raad van 7 maart besproken. Dat waren de concept
bestuursovereenkomst en een toelichting onder de titel “Een programma dat groeit”. U heeft toen
besloten om van beide documenten kennis te nemen. U liet dit besluit vergezeld gaan van een
uitgebreide motie met daarin een aantal bemerkingen welke de portefeuillehouder zou mee
moeten nemen naar de behandeling van de documenten in het bestuurlijk overleg op 11 maart
2019.
Een en ander heeft ten minste geresulteerd in de vaststelling dat de staten en raden alsnog een
discussie zouden voeren over de doelstellingen van het NPG. Concreet betekende dit dat de
doelstellingen voor het jaar 2019 in de overeenkomst zouden blijven staan en dat voor de jaren
daarna die discussie opportuun zou zijn.
Momenteel zijn een aantal zaken aan de orde. De staten en raden zijn volop met elkaar in gesprek
over de doelstellingen van het NPG (5 en 29 juni). Dat moet leiden tot een aangepaste set
doelstellingen, neergelegd in een concept-programmaplan, waarover de individuele raden en
staten nog hun zienswijzen kunnen geven. Om dit te bewerkstelligen zal dit stuk rechtstreeks in de
raad geagendeerd worden. In dit proces wordt ook gekeken naar de ervaringen van eerdergenoemd
Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Uiteindelijk krijgt het programmaplan in de vergadering van
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het NPG-bestuur op 19 september haar afronding. Overigens geven de leerpunten het Nationaal
Programma Rotterdam-Zuid alle aanleiding om de governance en doorzettingsmacht in het bestuur
van het NPG nog aan de orde te stellen.
Om te voorkomen dat er tot deze besluitvorming niets zou kunnen gebeuren hebben de gemeenten
en de provincie voor 2019 ieder voor een bedrag van € 15 miljoen aan trekkingsrechten gekregen.
Daarvoor konden projecten ingediend worden. Daarom bleven de oorspronkelijke doelstellingen
voor 2019 in de bestuursovereenkomst staan. Wanneer dat niet zou gebeuren dan kan het Rijk niet
tot financiële verwerking overgaan.
Uw raad heeft dus kennis genomen van de concept-bestuursovereenkomst en de toelichting daarop,
maar u heeft daar nog niet mee ingestemd. Dit voorstel heeft tot doel dat u over de op 11 maart
definitief geworden bestuursovereenkomst een – naar wij hopen – positief besluit neemt, wetende
dat aan een van uw belangrijkste kritiekpunten, betrokkenheid bij het formuleren van de
doelstellingen in meerjarenperspectief nu volop invulling wordt gegeven. Niet instemmen zou een
vreemde figuur opleveren aangezien onze gemeente wel wil profiteren van de ter beschikking
gestelde trekkingsrechten, welke gebaseerd zijn op die overeenkomst.
3. Publiekssamenvatting
De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft op 7 maart kennis genomen van en van gedachten
gewisseld over het toenmalige concept van de bestuursovereenkomst NPG. De inbreng vanuit raden
en staten is betrokken meegenomen op weg naar de formele ondertekening. De doelstellingen die
genoemd zijn in de overeenkomst gelden alleen voor 2019. Voor de langjarige doelstellingen zou
een apart traject komen met betrokkenheid van raden en staten en dat is op dit moment aan de
orde. Wil Midden-Groningen in aanmerking komen voor subsidies, gebaseerd op deze overeenkomst
dan is het een logische consequentie om in te stemmen met de overeenkomst zoals die op 11 maart
is ondertekend.
4. Bevoegdheid van de raad
Zie punt 2.
5. Beoogd effect
Dat de gemeenteraad instemt met de bestuursovereenkomst zoals die in het bestuurlijk overleg van
11 maart is vastgesteld, waarbij rekening is/wordt gehouden met de opvattingen vanuit raden en
staten (zoals verwoord onder 2.). Daarmee wordt bewerkstelligd dat Midden-Groningen de
feitelijke aanwending van de haar ter beschikking gestelde trekkingsrechten niet in gevaar brengt.
6. Historische context
Zie het gestelde onder 2.
7. Argumenten
Zie 2. en 4.
8. Kanttekeningen en risico’s
Zie 4.
9. Financiële paragraaf
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Zie 4. Tot op dit moment heeft het bestuur van het NPG positief besloten over drie door MiddenGroningen aangedragen projecten, ten bedrage van in totaal iets meer dan € 2 miljoen.
10. Communicatie
De communicatie over de bestuursovereenkomst heeft in maart ruimschoots plaatsgevonden.
11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad)
NVT

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

Bijlage:
1 Bestuursovereenkomst Nationaal programma Groningen d.d. 11 maart 2019;
2

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

