
Aandachtspunten voor 29 juni Programmakaders 
 
Onderstaand zijn de hoofdpunten en de daarbijbehorende vragen van de bespreeknotie van 

het programmakader weergegeven. Daarbij is in blauw weergegeven wat het advies van Pastors 

en Deetman hierop is. In groen is aangegeven wat daar in de werkgroep NPG op 25 juni over is 

opgemerkt. 

 

Basis: 

- Startdocument NPG 

- Een programma dat groeit 

- Toets 2019 

 

 

Brede Welvaart (later) 
Perspectief voor regio op de volgende thema’s; 

- Vertrouwen politiek & bestuur 

- Economische groei 

- Gezondheidszorg                                                      Indicatoren CBS, aangevuld met regionale 

- Welbevinden                                                            indicatoren 

- Kwaliteit natuur en milieu 

- Opleidingsniveau 

 

 

Randvoorwaarden en uitgangspunten samenhang schade versterking 
en toekomstperspectief (pag 5) 

1. Schadeafhandeling tgv aardbeving geschiedt zonder onnodige vertraging binnen half jaar; 

2. Duidelijkheid over verloop versterking. Helder proces wanneer welke woningen worden 

versterkt. Inwoners weten waar ze aan toe zijn en worden betrokken bij de mogelijkheden 

die de versterking biedt (koppelkansen) 

3. Duidelijkheid over financiering van de inpassingskosten versterkingsoperatie. 

 

Aanvullend Advies P&D: (pag 6) 

 Woningen en andere gebouwen binnen zo’n kort mogelijke termijn laten voldoen aan de 

landelijke geldende veiligheidsnormen voor gebouwen; 

 En in aanvulling daarop genoegdoening bieden voor de immateriële schade die is aangericht 

 Voor het vaststellen van programmakaders is het essentieel dat het ambitieniveau zo 

geformuleerd waarbij de inwoners van het aardbevingsgebied en het gebied zelf er op 

vooruit gaan. Ambitieniveau biedt ruimte voor een oplossing, waarbij de inzet de komende 

maanden er op gericht is dit ambitieniveau te bepalen: van abstract naar concreet in een 

meerjarenprogramma, dat reguliere bestuurstermijnen overstijgt. De zoektocht daarnaar 

gaat gepaard met het behalen van indicatoren, het aanbrengen van focus en de monitoring 

van het geheel. 

 

 

 

 



Vragen: 
1. Kunt u zich vinden in de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de samenhang tussen 

schade, vesterking en toekomstperspectief? 

2. Kunt u zich vinden in het hanteren van Brede Welvaart als indicator voor het programma als 

geheel? 

 

 

Thema’s brede welvaart: (pag 6) 
1. Economisch kapitaal 

2. Sociaal kapitaal 

3. Natuurlijk kapitaal 

4. Menselijk kapitaal 

5. Kwaliteit fysieke leefomgeving: hierbij is de opmerking vanuit de werkgroep gemaakt 

dat dit een figuurlijke intentie moet betreffen gericht op de algemene kwaliteit in het 

gebied. Deze tekst moet worden aangescherpt! 

 

Vraag: 
Bent u het eens met het toevoegen van de indicator “fysieke leefomgeving” aan de overige vier 

thema’s? 

 
 

Referentiekader beoordeling van de thema’s (pag 7) 
 
Vraag: 
Bent u het eens met het toevoegen van een vergelijkbare regio per thema (obv de door u 

aangebrachte prioritering in de thema’s) om daar vervolgens een ambitie aan te ontlenen? 

 
Opgemerkt vanuit de werkgroep: 

Waarom dit niet meten aan het landelijk gemiddelde? 

 
Randvw programmaplannen en projecten: (pag 8) 

1. Participatie inwoners 

2. Projecten hebben een doorlopend effect en kunnen na afloop financiering NPG zelfstandig 

voortbestaan 

3. Bij toetsing project moet getoetst worden aan alle doelstellingen: het ene project mag niet 

ten koste gaan van doelstelling van ander project 

 

Aanvullend advies P&D: 

Het geheel meer laten zijn dan de som der delen vraagt dat er binnen het NPG samenhang tussen 

de thematische programmaplannen en de lokale programmaplannen vanuit de gemeente wordt 

gebracht. Werk met één integraal plan per gemeente waarbij de in het bestuur goedgekeurde 

provinciale themaplannen kaderstellend zijn.  

De bewoner centraal betekent: één huis, één plan, één totaalbudget, het vertrekken vanuit de 

behoeften en de leefwereld van inwoners, hun woning en hun huishoudens, en samenhang 

aanbrengen tussen schadeherstel, versterking en het NPG. 

 



KANTTEKENING BIJ BOVENSTAANDE: 

Eén plan voor de inwoner qua versterking en schadeafhandeling is helder. ECHTER: is het tactisch 

wijs om dit te relateren aan de NPG? Loopt MG dan niet het risico dat de versterking dan ook als 

parameter voor de verdeling van de middelen wordt gebruikt? 

 

Voorwaarde is om plannen in samenspraak met inwoners tot stand te laten komen. Naast ophalen 

van input bij inwoners, ook voorstellen en plannen voor reacties voorleggen aan inwoners of ruimte 

geven door hen te laten opstellen. 

 

Doelstellingen: (pag 9) 
De 5 thema’s van de Brede Welvaart zijn vertaald naar 13 doelstellingen. Hierbij kan de vraag 

gesteld worden:  

 

Vraag: 
Via welk accent wilt u de algemene welvaart bereiken? 

 

 

U heeft hierbij de volgende 6 geselecteerd: 

 

- Verbeteren kwaliteit ruimtelijke omgeving 

- Verbeteren kwaliteit sociale leefomgeving 

- Versterken ondernemers- en vestigingsklimaat 

- Bijdragen aan meer fysiek en mentaal gezonden jaren in eigen omgeving 

- Verbeterene van de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en vergroten duurzame 

inzetbaarheid mensen; 

- Versterken economische structuur door investeringen en het vergroten van kansrijke innovaties, 

passend bij de maatschappelijke opgave regio 

 

 

Advies P&D: 

Voorkom dat de nadruk komt te liggen op een groot aantal indicatoren per doelstelling. Dit zou de 

indruk wekken dat het geld dat beschikbaar is voor het NPG, en de vraag hoe dat over de projecten 

verdeeld moet worden, de vertrekpunten vormen. Deze aanpak leidt onherroepelijk tot een 

enorme bureaucratie en een projectencarrousel. Dat moet vermeden worden. 

 

Vanuit de werkgroep opgemerkt: 

In het kader van het programma “Kans voor de veenkoloniën” is er ook een set van indicatoren 

ontwikkeld. Deze zouden ook benut kunnen worden.  

 

Koppel de indicatoren aan doelgroepen en generaties. Zie het denkraam.  

 

Algemeen: 

Notitie Pastors en Deetman: 

De verbeterpunten 1, 2 en 5 zijn van toepassing op de Programmakaders. 

De verbeterpunt 3 en 4 zijn voornamelijk van toepassing op de Bestuursovereenkomst. Wanneer u 

die wilt betrekken bij de behandeling, (bijv. verhouding AB / DB) en u wilt daarin nog wat 

meegeven aan het NPG dan zou een motie een middel kunnen zijn. 



De verbeterpunt 1, 2 en 5 zijn in de bovenstaande tekst verwerkt. 


