
 | 1

Hart voor Midden-Groningen

Hart voor Midden-Groningen

November 2019

Strategisch kader NPG Midden-Groningen



 | 2

Hart voor Midden-Groningen

Inhoudsopgave
1. Inleiding       3

2. Naar een nieuw perspectief voor Groningen  4
  
3. Middelen       6
  
4. Bouwstenen voor strategisch kader   8

5.       voor Midden-Groningen: strategisch kader  12
 
6. Criteria       19

7. Organisatie en proces      22

8. Participatie en communicatie    26

Bijlagen:        30

 » Thematische kaarten Midden-Groningen  31



 | 3

Hart voor Midden-Groningen

Inleiding
Het strategisch kader voor het lokaal programma NPG van 

de gemeente Midden-Groningen helpt om tot integrale, 

samenhangende en effectieve programma’s en projecten te komen 

die bijdragen aan de brede welvaart van de gemeente. Dit kader 

is direct afgeleid van het NPG-kader dat voor de gehele regio is 

opgesteld en de recent vastgestelde beleidsuitgangspunten van 

de gemeente Midden-Groningen. Het kader nodigt nadrukkelijk 

uit om daarbovenop tot extra inspanningen te komen. Dit geheel 

maakt het specifiek voor de gemeente Midden-Groningen.

De inzet is om voor de gemeente Midden-Groningen tot gedragen 

plannen en voorstellen te komen in nauwe samenspraak 

met de samenleving van Midden-Groningen. Door intensieve 

samenwerking en afstemming met de lokale programma’s van 

de andere betrokken gemeenten, de thematische uitwerkingen 

van de provincie, het op te stellen Toekomstbeeld 2040 en andere 

proposities onder de vlag van het NPG, is onderlinge versterking en 

meerwaarde te realiseren. 
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2. Naar een nieuw 
perspectief voor 
Groningen
Na jarenlange discussie over de versterkingsoperatie hebben 

we met het Nationaal Programma Groningen (NPG) de ruimte 

gekregen om ook aan het lange termijnperspectief van de regio 

te werken. Want de opgave is immers breder: het gebied en de 

samenleving kunnen wel een impuls gebruiken. 
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2. Naar een nieuw perspectief voor Groningen

De kansen om tot groei van welvaart en welzijn te komen zijn gefrustreerd 

door de bodemdalingen, aardbevingen en de gevolgen daarvan. Het NPG is 

erop gericht om Groningen een nieuw structureel perspectief te bieden door 

versterking van de economie, de realisatie van de energietransitie en de 

verbetering van de leefbaarheid. Gemeenten, provincie en het Rijk hebben 

daarvoor in maart 2019 een bestuursovereenkomst gesloten.

Tegelijkertijd was en is de versterkings- en schadehersteloperatie een 

moeizaam proces . Het NPG staat naast deze operatie, wat betekent dat 

de gemeente op versterking en schadeherstel aandacht blijft houden. 

We beseffen ons terdege dat dit een gevoelige balans is, waar we zowel 

inhoudelijk als in de communicatie continu aandacht voor moeten blijven 

houden.

Opgave Midden-Groningen: lokaal strategisch kader en 
programma NPG

Gemeente Midden-Groningen stelt als één van de zeven gemeenten in het 

getroffen gebied (na 1 januari 2021 betreffen het vijf gemeenten vanwege de 

aanstaande herindeling van de DAL-gemeenten) een lokaal programma op, 

dat aan dit nieuwe perspectief bijdraagt. College en gemeenteraad hebben 

ervoor gekozen om te starten met het opstellen van een lokaal strategisch 

kader. Deze stap zorgt voor discussie en een gedragen besluit over ambitie en 

doelen die voor de gemeente Midden-Groningen als geheel relevant zijn. Dat 

maakt het maken en verantwoorden van latere keuzes beter mogelijk, óók als 

deze voor de kernen of voor doelgroepen verschillend gaan uitvallen. Tevens 

wordt hiermee voorkomen dat het plan een stapeling/opsomming wordt van 

allerlei losse wensen en ad hoc oplossingen. 

Voor u ligt de uitwerking van het Strategisch kader NPG Midden-Groningen. 

Het is het resultaat van het proces van de afgelopen periode, en berust op:

 » Het vastgestelde programmakader NPG

 » Denkraam 2030 van de raadswerkgroep

 » De werksessie college, raadswerkgroep en ontwerpteams op  

17 september 2019

 » Werksessies en uitwerkingen van de ontwerpteams

 » Recent vastgesteld beleid
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3. Middelen
Het NPG krijgt handen en voeten door de programmaplannen 

die op basis van het NPG programmakader worden opgesteld. De 

gemeenten stellen lokale programmaplannen op, de provincie 

staat aan de lat voor de thematische programmaplannen. De 

lokale programmaplannen gaan over het grondgebied van één 

gemeente, de thematische plannen zijn gemeente-overstijgend. 

De financiële middelen worden over deze programma’s verdeeld. 

Bij de totstandkoming en de uitvoering van het Lokaal Programma 

NPG Midden-Groningen is samenwerking en afstemming 

met inwoners, bedrijven, gemeenten, provincie, Rijk en 

maatschappelijke partners het uitgangspunt

Een deel van de middelen uit het NPG is al gekoppeld aan een 

aantal speciale programma’s die ook bijdragen aan de ambities 

van het programma. Het erfgoed- en zorgprogramma doen dat 

via investeringen in de fysieke leefomgeving. Het programma 

bewonersinitiatieven en het Toekomstbeeld 2040 zijn gericht op 

investeringen in de inwoners van Groningen. 
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3. Middelen

Projecten 2018 

Naast deze speciale programma’s is op basis van eerdere afspraken 62 

miljoen euro beschikbaar voor de versterkingsprojecten batch 1588 en 

Opwierde, en is in 2018 voor 50 miljoen euro aan projecten voor de hele regio 

gehonoreerd. Midden-Groningen heeft hier 9,1 miljoen euro van gekregen 

voor projecten in Overschild, Wandelroute en kademuur Hellum, Steigers 

in Kielwindeweer, Openbare ruimte Houtstek Slochteren, Buitenruimte MFC 

Siddeburen, Dorpshuis Froombosch, Ontwikkeling Foxholsterpolder en 

Warmtenet Gorecht-Noord.

Projecten 2019

In 2019 hebben gemeenten en provincie voorstellen ingediend voor urgente 

projecten, voor een bedrag van maximaal 15 miljoen euro per organisatie. 

Deze 15 miljoen euro is onderdeel van de totale investeringsruimte voor 

Midden-Groningen. Midden-Groningen heeft hier voor 5 miljoen euro 

gebruik van gemaakt voor Dorpsproces Overschild, Beleving & Verhaal 

Overschild, Sportlokalen Gorecht & Woldwijck en Organisatiekosten Lokaal 

Programma. Van de 15 miljoen euro van de provincie landt een deel van het 

geld in Midden-Groningen. Dit is het geval bij het programma ‘Zorg nabij’ en 

‘autonoom vervoer shuttle Sappemeer-Oost’.

Investeringsruimte Midden-Groningen
 

Midden-Groningen ontvangt naar verwachting rond de 95 miljoen euro aan 

investeringsruimte voor een periode van 10 jaar, met een evaluatie in 2024.  

Tot dat moment zijn de trekkingsrechten van Midden-Groningen de helft 

van dat bedrag. Van het resterende bedrag is de helft ook al toegedeeld aan 

Midden-Groningen, zodat er ook over een langere looptijd verplichtingen 

kunnen worden aangegaan. De resterende 25% wordt geeffectueerd na de 

evaluatie in 2024. Mocht Midden-Groningen, één van de andere gemeenten, 

of de provincie onvoldoende tot realisatie zijn gekomen, dan vindt een 

herverdeling plaats van de laatste 25%. Dit plan richt zich dus op de inzet van 

95 miljoen euro. 

Het streven is dat de lokale en de thematische programmaplannen elkaar 

in de uitvoering ‘raken’ en versterken. Dit betekent dat Midden-Groningen 

ook aanspraak kan maken op financiering uit de thematische plannen. Ook 

vanuit het Toekomstbeeld 2040 kunnen projecten in Midden-Groningen gaan 

landen. 

Bewonersinitiatieven
a) Initiatieven tot 10k
b) Initiatieven vanaf 10k
c) Lokale energie-
coöperaties 
(50% cofinanciering)

Toekomstbeeld 2040
100 mio

Selectie van drie 
icoonprojecten

Lokaal Programma 
Midden-Groningen

95 mio

Thematisch programma 
provincie Groningen 

346 mio

Overzicht financieringsmogelijkheden NPG
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4. Bouwstenen 
voor strategisch 
kader
Om tot het Lokaal Strategisch kader NPG Midden-Groningen te 

komen, hebben we een aantal belangrijke bouwstenen benut:

 » Het vastgestelde NPG programmakader: "Werken aan Brede 

Welvaart"

 » Visiedocument herindeling Midden-Groningen (2016)  

Kompas: "Samen kom je verder"

 » "Midden-Groningen in de regio: door samenwerking op weg 

naar meer evenwicht" (2019)

 » Recent opgesteld beleid

 » Denkraam 2030 van de raadswerkgroep

 » Bijeenkomsten  met raad(swerkgroep)
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4. Bouwstenen voor strategisch kader

Programmakader NPG: werken aan Brede Welvaart  

Het NPG streeft naar een nieuw perspectief voor de regio waarin zich de 

gevolgen van de bevingsproblematiek laten gelden. Midden-Groningen 

bevindt zich centraal in dat gebied. Brede Welvaart is een nieuwe 

internationale maatstaf die door het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS)  wordt gebruikt om welvaart te meten, vanuit de gedachte dat welvaart 

over meer gaat dan economie. Brede Welvaart gaat naast economische 

groei onder meer over gezondheid, welbevinden, woon- en leefomgeving, 

de kwaliteit van natuur en milieu, opleidingsniveau en vertrouwen in 

politiek en bestuur. Brede Welvaart sluit aan bij werken aan duurzaam 

toekomstperspectief. De projecten worden door het NPG getoetst op 

bijdrage aan brede welvaart. NPG heeft in het programmakader de volgende 

doelstellingen per ambitie geformuleerd. 

Het Kompas: Samen kom je verder (2016)

Het visiedocument Het Kompas: "Samen kom je verder" ligt ten grondslag aan 

de herindeling van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde . De 

blik vanuit verleden en heden heeft vier koersbepalende en richtinggevende 

waarden opgeleverd voor een gezamenlijke maatschappelijke agenda: 

groots in kleinschaligheid, ieder mens telt, economie van de toekomst en de 

gemeente als bondgenoot. Deze waarden liggen ten grondslag aan het beleid, 

de te maken keuzes en hoe we met elkaar omgaan. Deze waarden liggen 

daarmee ook aan de basis van het strategisch kader voor Midden-Groningen. 

¹ Voor de laatste CBS rapportage over Brede Welvaart zie:  

https://longreads.cbs.nl/monitor-bredewelvaart-en-sdgs-2019/ 

Doelstellingen per ambitie: 

Economie: 
De Bruto Toegevoegde Waarde stijgt in Groningen sterker dan de gemiddelde 
stijging in Nederland.

Werken en Leren: 
Iedere gemeente in het aardbevingsgebied presteert beter op de netto-
participatiegraad, het gemiddeld besteedbaar inkomen en uitstroom per 
opleiding dan de gemiddelde ontwikkeling in haar referentiegroep.

Leefbaarheid: 
Iedere gemeente in het aardbevingsgebied presteert beter  op de 
leefbarometer (CBS) dan de gemiddelde ontwikkeling in haar referentiegroep.

Natuur en Klimaat: 
De regio presteert beter op biodiversiteit (Living Planet Index) dan het 
Nederlands gemiddelde.

https://longreads.cbs.nl/monitor-bredewelvaart-en-sdgs-2019/ 
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Sterkten Zwakten
1. Relatief grote stuwende sector 

(hoofdzakelijk industrie)
2. Sterke organisatiegraad bedrijfsleven in 

Slochteren en Hoogezand-Sappemeer
3. Rust en Ruimte
4. Relatief grote sociale cohesie
5. Relatief veilige woonomgeving
6. Relatief grote maatschappelijke 

participatie

1. Relatief sterkere ontgroening en 
vergrijzing

2. Relatief laag opleidingsniveau en hogere 
werkloosheid

3. Vrijwel ontbrekend grootbedrijf (+250 
werkzame personen) en meer zzp-ers

4. Gering aanpassingsvermogen en weinig 
excelleringsdrang. Doe maar gewoon, dan 
doe je al gek genoeg

5. Kleinschalig basisonderwijs en niet alle 
onderwijsniveaus zijn aanwezig

6. Relatief weinig groene en blauwe kwaliteit 
(zoals recreatiegebieden, water, groen 
en natuur)

7. HSSM’ers doen relatief gezien een groter 
beroep op zorg en welzijn

NegatiefPositief

In
te

rn
E

xt
er

n

ZwaktenKansen Uitdagingen

1. Demografische ontwikkelingen: vergrijzing, ontgroening, 
huishoudensverdunning en bevolkingskrimp

2. De aardbevingsopgave
3. Energietransitie: o.a. warmtenetten en biobased economie
4. Terugkerende ambachtseconomie
5. Vergrijzing: de grijze economie en leefbaarheid
6. Regionale bewustzijn en positionering
7. Opkomst dienstenstad Groningen: mal-contramal
8. Schaalvergroting onderwijs
9. Technologisering en robotisering
10. Toenemende braindrain
11. E-commerce en afname voorzieningen op het platteland
12. De verschuiving van de klassieke verzorgingsstaat naar 

een participatiesamenleving

SWOT-analyse Midden-Groningen

Het Kompas is gebaseerd op input uit de vele gesprekken met inwoners en 

stakeholders en op een analyse van de trends, ontwikkelingen en feiten over 

de nieuwe gemeente. Deze analyse, waarbij sterkten, zwakten en uitdagingen 

in beeld zijn gebracht, is nog steeds actueel. In de volgende fase waarin het 

programmaplan wordt gemaakt wordt deze analyse geactualiseerd indien 

daar aanleiding voor is. In de bijlage zijn thematische kaarten opgenomen 

die inzicht geven in de stand van zaken op het gebied van wonen, werken/

economie, leven/sociaal, leren/onderwijs en eigenheid/trots. Deze kaarten 

vormen een belangrijke basis van de analyse die ten grondslag ligt aan de 

ambities in dit strategisch kader. 

Recent opgesteld beleid

Het NPG is er om nieuw perspectief te bieden voor de regio en de gemeente. 

De bijzondere omstandigheid van de gemeente Midden-Groningen is dat 

door de herindeling op veel terreinen recent nieuw beleid is geformuleerd. 

Enkele belangrijke voorbeelden hiervan zijn de Woonvisie, Strategische visie 

sociaal domein, Groenvisie en Duurzaamheidsvisie. Deze plannen zijn met 

participatie van inwoners en stakeholders tot stand gekomen en door de 

gemeenteraad vastgesteld. 

Midden-Groningen in de regio: door samenwerking op weg naar 
meer evenwicht (2019)

Midden-Groningen kiest voor streven naar evenwicht met de regio en ziet 

daarin vanwege haar centrale ligging kansen: naast de inzet en investeringen 

in eigen gemeente en rijkssteun is versterking van de relaties met Stad en 

Ommeland een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van een betere 

balans in Midden-Groningen. Het is een uitdaging om het samen beter te 

doen in onze provincie. De gemeente Midden-Groningen voelt zich daar 

verantwoordelijk voor, samen met de bedrijven en instellingen. Door zijn 

ligging kan Midden-Groningen een faciliterende rol invullen ten opzichte van 

belangrijke economische zwaartepunten in de regio: de stad, de Eemshaven 

en de zuidoostelijk gelegen stedelijke woonkernen. Niet alleen op economisch 

terrein maar ook op het vlak van wonen, onderwijs en recreatie en toerisme. 

Het NPG biedt een kans om dichter bij dit evenwicht te komen.
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Denkraam 2030

Het bieden van perspectief doen we voor de gehele gemeente en dus ook voor 

de delen die geen directe gevolgen van de bevingen ondervinden. Streven 

naar nieuw perspectief maken we concreet door te kijken naar aspecten van 

Brede Welvaart voor verschillende doelgroepen. De raadswerkgroep heeft 

hiervoor het Denkraam 2030 opgesteld. Het denkraam wordt gebruikt om per 

project inzichtelijk te maken op welke generaties en doelgroepen het project 

invloed heeft en in welke dorpen/wijken deze invloed merkbaar is. Investe-

ringsprogramma’s en projecten dienen toekomstbestendig te zijn en daarom 

bij te dragen aan en in te spelen op belangrijke trends zoals verduurzaming 

en digitalisering. Dit inzicht kan leiden tot bijsturing van het programma. 

Denkraam voor de ontwikkeling van een plan 2020-2030 

Midden-Groningen. (vs 190421)

Introductie.

Het schema is gebaseerd op de gedachte dat de behoeften en 

mogelijkheden van de burger/bewoner voorop moet staan bij de 

ontwikkeling en implementatie van een toekomstbeeld. Wij 

maken ieder voor zich en gezamenlijk uit wat 

“toekomstbestendig” betekent.

De maatschappelijke ontwikkeling is een zoektocht naar 

evenwicht tussen vragers en aanbieders. Soms gebruiken wij 

daarbij een prijs (de markt), soms een budget (de overheid) en 

meestal allerlei tussenvormen.

Om het aanbod aan beleid en maatregelen van de overheid 

beter te richten, moet de vraag van de burger explicieter 

worden.
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5.      voor Midden 
-Groningen: 
Strategisch kader 
Midden-Groningen

In dit strategisch kader is brede welvaart en het ‘werken aan 

nieuw perspectief’ vertaald in ambities en onderliggende doelen. 

Uit gesprekken met raadswerkgroep, college en medewerkers 

uit de organisatie komt naar voren dat het koersdocument 

(Kompas) en van daaruit recent vastgestelde beleidsplannen al 

voor een belangrijk deel het beeld van het nieuwe perspectief 

voor deze gemeente en haar samenleving schetsen. Uit die 

combinatie komen ambities voor Midden-Groningen naar voren. 

Bij het formuleren van ambities en doelen hebben we de vraag 

gesteld wat het NPG kan bijdragen, welke ‘plus’ kan er worden 

gerealiseerd?
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5.     voor Midden-Groningen: 
Strategisch kader Midden-Groningen

Het NPG biedt een kans om te werken aan het nieuwe perspectief en in 

brede zin in te spelen op belangrijke trends zoals verduurzaming en 

digitalisering, die de toekomstbestendigheid mede zullen bepalen. Vanuit 

dit kader gaan - en zijn - we daarom met de samenleving van Midden-

Groningen, stakeholders, andere gemeenten en provincie in gesprek over 

wat er voor nodig is om deze ambities te realiseren. Afstemming van het 

Lokaal Programma NPG Midden-Groningen met de thematische plannen 

en het Toekomstbeeld 2040 moet leiden tot een onderlinge versterking en 

vergroting van de meerwaarde die het NPG kan bieden. 

Onder de werktitel:       voor Midden Groningen zijn 4 ambities geformuleerd 

die de kern vormen van het strategisch kader NPG Midden-Groningen.

1. Lang en Gelukkig Leven Waar je     ligt

Streven naar een lang, gezond en gelukkig leven in een aantrekkelijke 

sociale-, leef- en woonomgeving. Dat betekent werken aan de verbetering van 

de gezondheid van mensen en aan hun sociale en fysieke leefomgeving in 

brede zin. Dit moet Midden-Groningen aantrekkelijk houden voor mensen die 

er nu wonen. We streven hierbij de volgende samenhangende doelen na:

 d Verhogen van de levensverwachting van de Midden-Groningers 

De gemiddelde levensverwachting van de Midden-Groningers ligt op 

80,3 jaar. Landelijk is dat 81,5 jaar. Ons doel is om de levensverwachting 

van Midden-Groningers op het landelijk gemiddelde te brengen. Gezonde 

voeding, goed onderwijs en voldoende sport en bewegen zijn daarvoor 

van groot belang.

 d Verhogen van de veerkracht en weerbaarheid van mensen 

In de visie op het sociaal domein spreekt de gemeente de ambitie uit 

om veerkracht en weerbaarheid van mensen te verhogen door, naast 

het bieden van concrete hulp en ondersteuning, mensen te activeren 

om regie te nemen over hun eigen leven en situatie. Het richt zich op het 

bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen, zonder de mensen los 

te laten. Bestrijden van armoede is hier een belangrijk onderdeel van. 

We willen een gemeente zijn waarin ieder mens telt en iedereen mee kan 

doen. Samen met de betrokken organisaties en de samenleving willen we 

vanuit deze visie tot concrete handelingsplannen komen en kijken welke 

impuls het NPG hierin kan bieden.  

 d Verhogen kwaliteit en toegankelijkheid van de woon- en leefomgeving: 

aanpak van de noodzakelijke herstructurering. In Midden-Groningen 

ligt een enorme opgave om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving 

te verbeteren. De recent vastgestelde woonvisie geeft weer wat deze 

opgave is en waar deze neerslaat. Het gaat om herstructurering 

van verouderde woonbuurten met ambities t.a.v. woonkwaliteit, 

toegankelijkheid, groenvoorziening en veiligheid. Herstructurering speelt 

ook bij bedrijfsterreinen en entrees van kernen. Deze opgaven moeten in 

samenhang met elkaar in en in samenwerking met woningcorporaties, 

bedrijven en eigenaren aangepakt worden. 

 

Om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te verhogen onderzoeken 

we duurzame oplossingen om de energierekening voor de bewoners 

te verlagen. Bijvoorbeeld door besparing (o.a. isolatie), toepassing van 

duurzame energie en efficiënt gebruik van beschikbare energie, en 

mogelijkheden om het wooncomfort te verbeteren.  
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De basis hiervoor is gelegd in de duurzaamheidsvisie. Door de 

aanwezigheid van voor deze regio grootschalige bedrijven in de 

gemeente die veel restwarmte produceren, kan invulling worden gegeven 

aan efficiënt gebruik van beschikbare energie . Voor de ontwikkeling 

van het warmtenet is al een eerste project gehonoreerd in het kader 

van de 2018-projecten. Vanwege het innovatieve karakter is van belang 

ervaringen elders in het land hierbij te benutten. 

 

Daarnaast speelt de aanwezigheid van grootschalige bedrijven/

industrieën in de directe nabijheid van woonbuurten. Dit doet zich op 

een aantal locaties in de gemeente voor en heeft een grote impact op 

de leefbaarheid, de kwaliteit en de uitstraling van de leefomgeving. 

Er loopt een programma ‘Bedrijvig en Leefbaar’. Hiermee wordt een 

eerste aanzet gegeven om de historisch gegroeide vervlechting tussen 

wonen en werken te scheiden, door maatregelen treffen. Hierbij gaat 

het om juridische maatregelen, zoals actuele bestemmingsplannen en 

vergunningen, maar ook worden geluidsisolatiemaatregelen getroffen 

voor woningen. Het is wenselijk om naast deze maatregelen ook andere 

fysieke maatregelen te treffen die bijdragen aan het verbeteren van de 

leefbaarheid.  

 d Vraag en aanbod woningmarkt beter op elkaar laten aansluiten 

In een aantal dorpen is gebrek aan passende woonruimte voor starters 

en voor ouderen die graag in de kernen willen wonen. Om te zorgen dat 

ouderen hun plek blijven vinden biedt levensloopbestendig bouwen 

mogelijkheden. Bereikbaarheid van voorzieningen is hierbij een 

aandachtspunt.  

 

Om de veerkracht en de sociale cohesie te vergroten is het daarnaast 

belangrijk dat de gemeente aantrekkelijk is voor instroom van hogere 

inkomens en jonge gezinnen. Hiervoor is afstemming met de Provincie 

noodzakelijk.  

 d Versterken van de landschappelijke kwaliteit van de gemeente 

De buitengebieden van Midden-Groningen kenmerken zich door een 

grote diversiteit aan landschappen. Van rechtlijnig veenkoloniaal 

landschap met lintdorpen en kanalen, tot waterrijke natuurgebieden 

en een lommerrijk coulissenlandschap waarin kleine kernen 

zijn verscholen. In de Groenvisie is beschreven op welke wijze de 

landschappelijke waarden kunnen worden versterkt. Dit draagt bij 

aan nieuw perspectief. Het gaat daarbij om landschapsontwikkeling 

in het buitengebied, ontwikkeling van toeristische routes, maar ook 

om de openbare ruimte en parken binnen de kernen. Deze visie geeft 

handvatten om samen met inwoners de openbare ruimte opnieuw in te 

richten naar nieuwe behoeften in gebruik en beleving. 
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2. Open je     voor Midden-Groningen

We willen Midden-Groningen niet alleen aantrekkelijk houden voor mensen 

die er nu wonen en werken, maar ook aantrekkelijk zijn voor mensen van 

buiten de gemeente. 

 d Realiseren van wervende woonmilieus 

We willen ons sterker profileren als gemeente en regio waar het prachtig 

wonen is. Dit is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven. We 

willen vernieuwend en van toegevoegde waarde zijn voor de regionale 

woningmarkt. Belangrijke doelgroep is nieuwe inwoners met hogere 

inkomens. Aantrekken en binden van deze doelgroep vergroot de 

veerkracht van de samenleving. In de woonvisie wordt daar expliciet 

aandacht aan besteed met voorstellen voor zogenaamde ‘specialties’: 

onderscheidende en aansprekende woonmilieus op bijzondere locaties. 

Deze ambitie is van groot belang om een bijdrage te kunnen leveren aan 

het imago van deze gemeente en van de regio.  

 d Versterken culturele identiteit 

Midden-Groningen kent een rijk palet van culturen en identiteiten. 

Slochter Fraeylemaborg, Geertsemaheerd en de historische 19e-eeuwse 

scheepswerf zijn plekken die bijdragen aan de identiteit en bewustzijn 

van inwoners en zijn van onschatbare waarde voor geheel Midden-

Groningen. Deze dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente 

voor eigen inwoners en bezoekers. We streven naar cultuurparticipatie 

van iedereen en ruime toegang tot cultuur. We zijn "groot in 

kleinschaligheid" en faciliteren activiteiten en evenementen die hier 

actief aan bijdragen.  

 d Benutten van potenties van recreatie en toerisme 

Versterking van de sector recreatie en toerisme maakt de leefomgeving 

niet alleen aantrekkelijker voor de toerist, maar ook voor de eigen 

inwoners. Aantrekkend toerisme zorgt ervoor dat voorzieningen beter op 

peil worden gehouden, doordat hier meer gebruik van wordt gemaakt. 

Daarnaast is deze sector de sterkst groeiende werkgever. De verwachting 

is dat steeds meer toeristen Nederland gaan ontdekken. Hierbij is het 

essentieel om ook als Midden-Groningen gebruik te maken van de 

kansen die dit biedt. Cultuur en recreatiegebieden moeten hiervoor beter 

ontsloten worden via openbaar vervoer.  

 

Natuur en cultuurhistorie zijn belangrijke begrippen in de beleving en 

het gebruik van het landschap. Het ontwikkelen van het landschap, met 

daarin het gelijk opgaan van de ontwikkeling van toeristische routes en 

bestemmingen, zijn onderdeel van de Groenvisie. Het Zuidlaardermeer, 

Roegwold en het Schildmeer kunnen hierin sterke trekkers zijn met 

een grote uitstraling naar de rest van het gebied en ver daarbuiten. Een 

grotere onderlinge aanhechting van het cultuurlint Slochteren en het 

natuurlint Roegwold kan het geheel op nationaal niveau toeristisch 

aantrekkelijk maken. Aansluiting op de natuurgebieden in westelijke 

richting en het doortrekken van de vaarverbinding naar Blauwestad, in 

oostelijke richting, maakt het geheel toeristisch wervend.
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3.      voor de Jeugd

De jeugd is de toekomst. Nieuw en bestendig perspectief, zeker op termijn, 

gaat ontstaan als jongeren meer kansen krijgen zich te ontwikkelen. Inzetten 

op talentontwikkeling, terugdringen van (taal)achterstanden, het voorkomen 

van uitval en verhogen van het opleidingsniveau zijn voor Midden-Groningen 

belangrijke uitdagingen. 

 d Talentonwikkeling stimuleren en (taal)achterstand verminderen 

Binnen Midden-Groningen is een betrekkelijk grote doelgroep die minder 

kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen of zijn of haar talenten te 

ontplooien. Het versterken van het naschoolse aanbod en het vergroten 

van de leertijd kan de thuissituatie aanvullen en eventuele tekorten 

compenseren. De opvoedomgeving van kansarme kinderen wordt 

hiermee versterkt. Daarnaast biedt het ouders ook ruimte om tijd aan 

zichzelf te besteden, om als ouders elkaar te ontmoeten en ervaringen 

en kennis uit te wisselen.  

 

De focus ligt hierbij niet alleen op het bieden van extra (taal)

ondersteuning, dus dat wat kansarme kinderen nog niet goed kunnen, 

maar op wat ze wel kunnen. We zetten in op talentontwikkeling. 

Zelfvertrouwen ontwikkel je door talenten van kinderen aan te spreken 

en ze zich hierin te laten opbloeien, bijvoorbeeld door sport en cultuur. 

Dit maakt ook dat kinderen het vertrouwen hebben om zich te focussen 

op dingen die ze moeilijk vinden.

 d Meer kinderen behalen een startkwalificatie en het  

opleidingsniveau stijgt 

In Midden-Groningen hebben we relatief veel voortijdig schoolverlaters of 

jongeren zonder startkwalificatie. Scholing en ontwikkeling van kinderen 

is een doorgaand proces. Het is belangrijk dat deze ontwikkeling niet 

stagneert doordat de overstap van de ene voorziening niet soepel loopt 

of omdat onderwijs en hulpverlening elkaar niet weten te vinden. Door 

te investeren in een doorgaande ontwikkeling en goede samenwerking 

tussen alle voorzieningen rond kinderen kan uitval vaak worden 

voorkomen.  

 

Over deze doelen gaan we het gesprek aan met het onderwijsveld, 

jeugdzorg, verenigingsleven, ouders en kinderen. Daarbij gaan we op 

zoek naar wat er nodig is om het niveau van onderwijs te verhogen. Er is 

breed aandacht voor de voorwaarden die het voor kinderen beter kunnen 

maken. Het gaat dan niet alleen om onderwijs, maar bijvoorbeeld ook 

om hoe kinderen kunnen opgroeien in een omgeving die vertrouwen 

uitstraalt en stimulerend kan zijn. Daarbij spelen school, thuis, sport- 

en buurtverenigingen een rol. Dit draagt bij aan de weerbaarheid van 

kinderen. Deze ambitie sluit aan op de motie ‘versterking opvoedklimaat’ 

van 1 november 2019. 
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4.      voor Werk

Meer en ander werk voor meer mensen. Er is nieuw perspectief als meer 

mensen aan het werk zijn. Er sprake is van groei van de werkgelegenheid als 

nieuwe andere (minder kwetsbare) werkgelegenheid is aangetrokken of als 

mensen die in Midden-Groningen wonen op een andere plek in de omgeving 

werk vinden, bijvoorbeeld in de Eemshaven of de stad Groningen. We 

hanteren hierbij het principe ‘economie volgt infrastructuur’, waarbij fysieke, 

digitale of kennisinfrastructuur een nauwe band heeft met ontwikkelingen. 

Ook zien we een nauwe relatie met wonen, omdat het ontwikkelen van 

kwalitatief hoogwaardige woonmilieus een spin-off kan hebben richting 

lokale ondernemers en het ondernemerschap in de gemeente. Vanwege 

de nabijheid van bijvoorbeeld de stad Groningen en de Eemsdelta kan het 

karakter van Midden-Groningen als forensengemeente versterkt worden.

 d Verhogen van de arbeidsparticipatie 

Het hebben van werk is cruciaal voor sociaal, maatschappelijk 

en economisch welbevinden van mensen. Het draagt bij aan een 

verhoging van het besteedbaar inkomen en daarmee aan de financiële 

weerbaarheid van mensen. De werkloosheid in Midden-Groningen 

bedraagt 4,7 %. Daarbinnen is sprake van een harde kern van 3,8 % 

van langdurige werkloosheid (mensen met een grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt). Het streven is om de werkloosheid terug te brengen tot 

3,9% binnen de periode van het NPG. 

 d Verbeteren van de verbinding onderwijs en arbeidsmarkt 

In Midden-Groningen is een mismatch van aanbod aan arbeidskrachten 

en wat gevraagd wordt in de arbeidsmarkt. Er is voldoende 

werkgelegenheid, maar er zijn te weinig mensen die dit kunnen 

invullen. Tegelijkertijd zijn er relatief veel mensen in onze gemeente 

die niet meedoen op de arbeidsmarkt. Samen met het bedrijfsleven 

en het onderwijsveld gaan we aan de slag om meer mensen geschikt 

te maken voor de werkgelegenheid die er is. We betrekken hierbij 

bestaande initiatieven zoals het 1000-banenplan en initiatieven zoals 

het Innovatiefestival.  

 d Aantrekken van nieuwe andere werkgelegenheid 

De bestaande werkgelegenheid in Midden-Groningen zit in diverse 

sectoren, zoals de maakindustrie en de landbouw. Scheepsbouw 

is typerend voor Midden-Groningen. Een deel van de huidige 

werkgelegenheid is kwetsbaar voor economische schommelingen 

en ontwikkelingen op het gebied van globalisering, robotisering en 

automatisering. We willen kijken hoe we daar vanuit het NPG op kunnen 

inspelen om bestaande sectoren sterk te houden. Het is van belang dat 

er andere, minder kwetsbare, werkgelegenheid wordt aangetrokken. 

Werkgelegenheid die een hoger en/of ander opleidingsniveau vereist. 

Daarnaast is er meer aanbod van arbeid nodig om het huidige 

arbeidspotentieel een plek te kunnen geven, bijvoorbeeld op het gebied 

van industrie, logistiek, ambacht, energietransitie, zorg, recreatie 

en toerisme. Wat de energietransitie betreft heeft het noorden van 

het land historisch gezien een staat van dienst op het gebied van de 

energievoorziening. Alle reden om bij het versneld afbouwen van de 

aardgaslevering hier met onze werkgelegenheid aansluiting bij te 

zoeken. 
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Gelet op de nabijheid van de stad Groningen en de Eemshaven, is het 

de vraag hoe stevig op dit doel moet worden ingezet. Het is in ieder 

geval relevant om Midden-Groningen aantrekkelijk te maken door te 

werken aan zaken als de kwaliteit van de woonomgeving, leefbaarheid, 

voorzieningenniveau, scholen en vakonderwijs. Het realiseren van 

deze doelstelling (meer andere werkgelegenheid) kent dan ook een 

belangrijke samenhang met de voorgaande ambities.  

 

We zetten in op goede bereikbaarheid van de economische kernzones 

binnen de gemeente en de regionale arbeidsmarktregio. Fysieke 

en digitale bereikbaarheid zijn essentieel voor een goed woon- en 

werkklimaat. Ook de bereikbaarheid richting kleinere economische 

centra in de gemeente en grote economische centra buiten de gemeente 

(Stad, Eemshaven) is belangrijk. 

 

Deze economische ambitie zal naar verwachting veel aandacht krijgen 

in de thematische uitwerkingen die onder regie van provincie worden 

uitgevoerd. We sluiten daar nadrukkelijk op aan door een aantal 

voor Midden-Groningen belangrijke potenties in te brengen, zoals de 

verbinding van de A28 en de Eemshaven en de A7-zone. Deze zone is 

een potentiele belangrijke economische as tussen stad en het Duitse 

achterland. Daarnaast kijken we of andere projecten op het gebied van 

fysieke of digitale infrastructuur onze aantrekkingskracht kunnen 

versterken.

Strategisch kader Lokaal Programma
NPG Midden-Groningen

Werktitel:       voor MG

Lang en Gelukkig

Leven Waar je      ligt

Open je      voor
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6. Criteria
Wanneer komt een project in aanmerking voor het Lokaal 

Programma NPG Midden-Groningen? Bij alle ambities is het de 

vraag of en op welke wijze het NPG een impuls kan zijn,  

een plus kan bieden. Prioriteren en keuzes maken is noodzakelijk. 

Omdat de samenleving breed wordt betrokken, is het van 

belang verwachtingen te managen. Om duidelijke en uitlegbare 

keuzes te maken, zijn uitgangspunten en criteria opgesteld. De 

randvoorwaarden die het bestuur van de NPG heeft gesteld zijn 

hier integraal onderdeel van. De criteria moeten een plek krijgen in 

het proces met de samenleving, zodat het kader vooraf duidelijk is. 
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6. Criteria

Uitgangspunten

 » Het NPG is voor het verbeteren van het structureel perspectief voor de 

hele gemeente.  

 » We zetten in op participatie van de samenleving en bevorderen en 

activeren de samenleving om actief te participeren en met voorstellen te 

komen. 

 » In het Lokaal Programma NPG Midden-Groningen werken we samen en 

stemmen we af met inwoners, bedrijven, gemeenten, provincie, Rijk en 

maatschappelijke partners. 

 » Iedereen krijgt gelijke kansen om mee te doen. We gaan uit van kwaliteit 

en meerwaarde.  

 » Het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ geldt niet, maar we 

willen ook snel aan de slag. 

 » Gemeente heeft te allen tijde een eigen verantwoordelijkheid bij het 

afwegen van het maatschappelijk belang en bij het initiëren van 

‘gamechangers’/’bijzondere dingen’.  

 » Het NPG is niet voor de kosten die vallen onder versterking of daarmee 

samenhangen. 

 » Projecten moeten duurzaam zijn en aansluiten op de 

duurzaamheidsvisie van de gemeente. 

Criteria

 » Projecten dienen bij te dragen aan meerdere doelen en ambities van het 

Lokaal Programma NPG Midden-Groningen. 

 » We doen projecten die een proportionele impact hebben. Dit gaat niet 

over groot of klein maar om het te verwachten maatschappelijke effect 

op basis van de investering.  

 » Projecten moeten inzichtelijk maken op welke generaties en doelgroepen 

de projecten invloed hebben en in welke dorpen/wijken deze invloed 

merkbaar is (‘wie heeft er profijt van?’). 

 » Projecten moeten realiseerbaar zijn.  

 » Projecten moeten een structureel perspectief in zich dragen en 

toekomstbestendig zijn. Projecten moeten een doorlopend effect hebben 

en zelfstandig kunnen voortbestaan na afloop van de financiering uit het 

NPG. 

 » We gaan uit van Wederkerigheid. Het is van belang dat degenen 

die projecten voor ondersteuning bij het NPG aandragen, zich in 

alle opzichten ook eigenaar van dat project tonen en daarmee 

medeverantwoordelijkheid dragen voor het project. De gemeente als 

bondgenoot werkt samen met partijen bekijkt per project welke rol 

passend is.  

 » Projecten moeten breed gedragen zijn. Participatie aan de voorkant 

door initiatiefnemers moet geborgd zijn en projecten moeten een 

maatschappelijk belang dienen. 
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Financieel

 » Cofinanciering (in welke vorm dan ook) kan een extra plus zijn om 

in aanmerking te komen voor financiering. Voor de thematische 

programma’s en projecten geldt een cofinancieringseis van vijftig 

procent van de totale begroting. Dat mag ook een bijdrage in kind zijn, 

bijvoorbeeld door de inbreng van eigen uren. Cofinanciering kan bestaan 

uit een bijdrage vanuit Europa, Rijk, provincie en/of gemeenten, maar 

ook van private partijen. Voor lokale programma’s is cofinanciering 

geen harde voorwaarde, maar wel een pré. Wel moeten projectaanvragen 

die deel uitmaken van de lokale plannen laten zien welke partijen een 

bijdrage leveren.  

 » NPG is in beginsel niet ter compensatie van getroffen rijksmaatregelen 

die instellingen minder armslag geven. Bijv. de verhuurdersheffing bij 

corporaties. 

 » NPG mag niet leiden tot "subsidieluiheid". Dit betekent dat eerst 

andere financieringsmogelijkheden onderzocht moeten worden. 

Van organisaties mag je verwachten dat die dit zelf kunnen nagaan, 

individuen dienen hierin gefaciliteerd te worden. 

 » De middelen van het NPG  vormen een investeringsbudget, 

dat ontwikkelingen in de goede richting mogelijk maakt en 

aanjaagt. Het geld moet zoveel mogelijk werken als hefboom voor 

vervolginvesteringen. Bij de beoordeling van projectaanvragen speelt 

ook mee hoe de gevraagde bijdrage zich verhoudt tot de beoogde 

resultaten en effecten. Een project moet maximaal gebruikmaken van de 

‘hefboomfunctie’. 

Beoordeling

 » Het Lokaal Programmaplan NPG Midden-Groningen wordt ter vaststelling 

aan gemeenteraad en aan het NPG bestuur voorgelegd.  

 » De procedure van vaststelling van het programma en beoordeling van 

projecten door het NPG is nog niet helder (nader uitwerken). 

 » De gemeenteraad besluit op het niveau van projecten. Een voorstel 

voor mogelijk mandatering aan het college wordt onderdeel van het 

programmaplan.
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7. Organisatie 
en proces
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7. Organisatie en proces

Samenwerking gemeenteraad en college

Gemeenteraad en college hebben afgesproken om in dit proces samen op te 

trekken. Binnen de raad is een raadswerkgroep gevormd die eigenstandig 

nadenkt en betrokken is bij het NPG-proces. In dit proces betekent dat 

de raadswerkgroep (c.q. de raad) samen met het college op een aantal 

momenten actief in het proces wordt betrokken. Dat zijn de momenten 

waarop zicht is op eerste resultaten en concepten. Altijd VOORDAT 

besluiten worden genomen. In afstemming met griffie, de voorzitter van de 

raadswerkgroep en voorzitter college en raad wordt de frequentie en inhoud 

bepaald. 

Bestuurlijke organisatie

Stuurgroep:

Het Lokaal Programma NPG voor Midden-Groningen raakt alle portefeuilles 

van het college. Het voltallige college vormt de stuurgroep.

Bestuurlijk opdrachtgever:

Vanuit het college is burgemeester Hoogendoorn bestuurlijk opdrachtgever. 

De burgemeester heeft namens het college zitting in het Algemeen Bestuur 

van het NPG. Daarnaast is hij door collega-burgemeesters gevraagd namens 

hen en samen met de burgemeester van Groningen zitting te nemen in het 

Dagelijks Bestuur NPG. Hij draagt zorg voor de voorbereiding van de agenda 

voor de stuurgroep.

 

 

 

Ambtelijk opdrachtgever:

De gemeentesecretaris is ambtelijk opdrachtgever voor het Lokaal 

Programma NPG Midden-Groningen. Hij draagt zorg voor de integrale 

inbedding van het lokale programma in het gemeentelijke beleid en is 

verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de noodzakelijke inzet van 

mensen en middelen. 

Ambtelijk opdrachtnemer:

De programmamanager Lokaal Programma NPG is de ambtelijk 

opdrachtnemer. Hij is verantwoordelijk voor het tot stand komen van het 

lokale programma.

 

Programmaorganisatie 

Het strategisch kader is tot stand gekomen door ontwerpteams met 

medewerkers uit de hele organisatie en in samenwerking met de 

raad(swerkgroep). De volgende stap is om te werken aan het Lokaal 

Programma NPG Midden-Groningen. We stellen voor om de 4 ambities 

te organiseren in 1 overkoepelend programma met 4 programmalijnen. 

Per programmalijn wordt een trekker benoemd. Deze trekkers vormen 

per ambitie een programmateam met interne én externe sleutelspelers. 

De programmateams maken voorstellen voor projecten en zorgen voor 

onderlinge afstemming. 
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In onderstaand schema is de voorgestelde organisatie op het niveau van de 

ambities weergegeven. Dit betreft de organisatie op programmaniveau. 

Afstemming 

De overall programmamanager maakt deel uit van de coördinatiegroep 

van het NPG. Daar zijn alle programmamanagers van de verschillende 

gemeenten, provincie en het NPG in vertegenwoordigd. Belangrijk is dat 

we in de komende fase zorgen voor afstemming tussen de 3 belangrijke 

plansporen: de lokale programmaplannen (in totaal 7 gemeenten, na de 

herindeling van de DAL-gemeenten nog 5 gemeenten), de thematische 

uitwerkingen door provincie en het proces van het Toekomstbeeld 2040. 

Deze afstemming vindt plaats via het NPG en op eigen initiatief. Daarnaast 

stemmen we af met het versterkingsprogramma, lopende aanvraag 

Regiodeal Oost-Groningen (de voormalige gemeente Menterwolde maakt hier 

deel van uit) en de Invoering Omgevingswet Midden-Groningen. 

Andersom geeft de ontwikkeling van het Lokaal programmaplan ook input 

aan deze lopende sporen en programma’s. 

Proces op hoofdlijnen

In het proces voor het opstellen van het Lokaal Programmaplan NPG Midden-

Groningen gaan we uit van de volgende fases en mijlpalen: 

1. Ontwerpfase strategisch kader 

Vanaf september 2019 is de gemeente voortvarend gestart met het 

ontwerpen van het strategisch kader. Dit kader is gebaseerd op een analyse 

van bestaand beleid, beleid dat in de pijplijn zit en de onderlinge raakvlakken 

met onder andere het ‘Kompas: Samen kom je verder’, het Coalitieakkoord 

2018-2022, en de positioneringsnotitie ‘Midden-Groningen in de regio’. 

Hierbij is actuele kennis over voor Midden-Groningen belangrijke trends en 

ontwikkelingen betrokken, en actuele plannen voor dorpen en wijken. Er zijn 

twee bijeenkomsten georganiseerd met college, de raad(swerkgroep) en de 

ontwerpteams. Het kader geeft handvatten om een goede afweging te kunnen 

maken.  

sep         okt         nov       dec        jan         feb        mrt        apr         mei       jun        jul

1. Ontwerpfase
strategisch kader

2. Ontwerpfase Lokaal Programmaplan Plannen maken
en uitvoeren

Vaststellen
strategisch kader

Vaststellen
programmaplan

Trekker ambitie

Sleutelfiguren/
eigenaren ambitie

Ambitieteamleden
gemeente

Ambitieteam

Trekkers projecten (intern/extern)

Programmateam

Lang en Gelukkig
Leven Waar je      ligt

Open je    
voor Midden-Groningen voor de Jeugd voor Werk
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Tevens zijn alle relevante stakeholders middels een brief geïnformeerd 

over het proces en de wijze waarop ze betrokken worden in het vervolg. 

Reacties van stakeholders worden meegenomen bij de uitwerking van het 

programmaplan.  

2. Ontwerpfase Lokaal Programma 

Het Lokaal programma NPG Midden-Groningen moet voor de zomer 

2020 gereed zijn. Het plan bevat een uitwerking van de vier ambities en 

onderliggende doelen en de eerste projecten. 

We starten deze fase met brede communicatie naar de samenleving en 

ambitiegerichte participatie gericht op stakeholders In deze fase brengen 

we gericht per ambitie samen met stakeholders scherpte aan door het 

genereren van de eerste projecten. We creëren (nieuwe) verbindingen en 

samenwerking en stimuleren eigenaarschap bij de stakeholders. Voor 

de verschillende geformuleerde doelen worden de daarbij passende 

gesprekspartners gevraagd om mee te doen. Met de stakeholders wordt 

een analyse gemaakt, de doelstelling aangescherpt en worden de eerste 

projectvoorstellen gemaakt. De programmaorganisatie bewaakt de 

integraliteit. In deze ontwerpfase zoeken we op meerdere momenten de 

afstemming met de andere partners en sporen van het NPG. In het gesprek 

met de samenleving over de invulling van het programma, waarbij de 

ambities worden vertaald in concrete projecten, kan er aanleiding zijn om 

het kader aan te vullen of aan te scherpen. Dat wordt meegenomen in de 

besluitvorming over het programmaplan. In die zin is het kader niet op 

voorhand in beton gegoten.  

Nu is voorzien dat voor de zomer de gemeenteraad besluit over het 

Lokaal Programmaplan NPG Midden-Groningen. Omdat nadrukkelijk de 

samenwerking en afstemming met de andere sporen binnen het NPG wordt 

gezocht, kan dit invloed hebben op de planning. Het plan wordt vervolgens ter 

besluitvorming voorgelegd aan het NPG bestuur. De bestuurlijke organisatie 

en aansturing wordt nader uitgewerkt zodra duidelijk is op welke wijze 

en via welk proces de lokale programma’s en de onderliggende projecten 

beoordeeld worden. 

3. Plannen maken en uitvoeren

Na vaststelling van het Lokaal Programmaplan NPG Midden-Groningen 

gaan we verder met het opstarten en uitvoeren van projecten die bijdragen 

aan het realiseren van de ambities. We leggen hierbij de verbinding met de 

thematische plannen en het Toekomstbeeld 2040. 
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8. Participatie en communicatie

De gemeente als bondgenoot

De gemeente Midden-Groningen wil een bondgenoot zijn van inwoners, 

ondernemers en (keten)partners in het aanpakken van de opgaven die 

voor ons liggen, en ruimte bieden aan initiatieven uit de dorpen en wijken. 

Dit vraagt dat we dienstbaar zijn aan de samenleving met een open en 

uitnodigende houding. Een verbindende rol pakken en in gesprek gaan met 

de samenleving en luisteren naar de wensen en behoeften. Maar ook dat we 

laten zien dat we de wensen en plannen die al eerder zijn geformuleerd met 

meer kracht gaan uitvoeren. 

 

Participatie door co-creatie 

Één van de voorwaarden voor het Lokaal Programma NPG Midden-

Groningen is dat het participatief tot stand komt. Het is belangrijk dat 

de samenleving is betrokken bij het vorm en invulling geven aan het 

Lokaal Programmaplan. Maar ook bij de realisatie van de plannen en 

daarbij medeverantwoordelijkheid neemt. We willen – net als voor het 

toekomstperspectief van Midden-Groningen zelf - de participatie van een 

plus voorzien. Dat is geen doel op zich, maar een logisch gevolg van de 

veranderende rol van de overheid; we zetten in op de ontwikkeling van 

participatie naar eigentijdse en vroegtijdige co-creatie en samenwerking met 

inwoners, ondernemers en (keten)partners. 

 

Aanpak

We kiezen voor een ambitie- en gebiedsgerichte aanpak om aan het Lokaal 

Programma invulling te geven. Dat betekent dat we per ambitie in gesprek 

gaan met de partijen die voor die ambitie relevant zijn en deels aansluiten 

bij bestaande gremia. Geen grote zalen met grote oplopen over een diversiteit 

aan onderwerpen, maar specifiek gericht op ambitie en met partijen die 

daarbij direct betrokken zijn, oplossingen kunnen bedenken en ook bij 

kunnen dragen aan de realisatie daarvan. In co-creatie komen we tot goede 

projecten die draagvlak hebben en energie in de samenleving losmaken 

Per ambitie bepalen we zorgvuldig met WIE we in gesprek moeten gaan en 

op welke wijze. In het ambitieteam (intern/extern) bepalen we dus HOE we 

het proces van de participatie gaan invullen. We laten ons inspireren door 

vormen en methoden die elders in het land zijn ontwikkeld, zoals Democratie 

in Actie. Leidend principe in de eerste gesprekken met stakeholders is: we 

verkennen met elkaar de ambitie en onderliggende doelen waarbij we eer 

betuigen aan alles wat al bedacht en opgezet is. 

Bij de brede participatie sluiten we zoveel als mogelijk aan op de oproep die 

onder alle inwoners van Groningen wordt gedaan voor het ‘Toekomstbeeld 

2040’. Zowel online als offline wordt opgeroepen om project ideeën aan 

te dragen. Het gaat om ideeën die relevant zijn voor 2040 en het verschil 

kunnen maken voor de provincie Groningen. Ook stemmen we het proces af 

met de thematische uitwerkingen van de provincie. Ideeën die niet worden 

opgenomen in het Toekomstbeeld 2040 worden doorverwezen naar óf de 

gemeenten of provincie. 
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Dit alles in nauw overleg en samenwerking met ons, om zodoende 

gebiedsgericht onze inwoners heldere informatie te kunnen geven over het 

NPG, wat het NPG kan betekenen voor Midden-Groningen (toelichten van 

het realiseren van een ‘plus’) en hoe je je ideeën, plannen en initiatieven 

kunt aanleveren voor het Loket Leefbaarheid van het NPG, ‘Toekomstbeeld 

2040’ of het Lokaal Programma NPG Midden-Groningen. Het ‘Toekomstbeeld 

2040’ kiest uiteindelijk, via verkiezing onder Groningers, drie icoonprojecten. 

Vanuit de thematische uitwerkingen komen projecten voort die, voor zover 

betrekking op onze gemeente, met ons worden afgestemd.

Het in juni/juli 2020 op te leveren Lokaal programmaplan NPG Midden-

Groningen bevat de eerste projecten. Naarmate we met programmaplannen 

en projecten concreter worden, zullen we de participatie intensiveren. De 

betrokkenheid neemt vaak toe als het om de eigen woon- of leefomgeving of 

om de eigen sector gaat. We participeren niet alleen vanuit het oogpunt van 

draagvlak, maar nadrukkelijk ook vanwege de inhoudelijke kennis en ideeën 

die we uit de samenleving willen ophalen. 

 

Brede communicatie naar de samenleving 
 
De communicatie ondersteunt en faciliteert het participatieproces (breed en 

gericht). De communicatie heeft als algemeen doel om Midden-Groningers, 

jong en oud, te informeren over het proces van totstandkoming van het Lo-

kaal Programmaplan NPG Midden-Groningen en uit te nodigen om hier vorm 

en invulling aan te geven (werktitel:      voor M-G). We maken een uitnodigend 

en verbindend verhaal. 

Naast dit algemene doel streven we de volgende doelstellingen na: 

 » Stimuleren gesprek over de toekomst van Midden-Groningen;

 » Gevoel aanwakkeren ook actief bij te willen dragen aan 

toekomstperspectief voor Midden-Groningen;

 » Stimuleren, versterken en uitbreiden van gemeenschappen, netwerken 

en samenwerkingsverbanden.

 » Betrekken van doelgroepen die minder goed te bereiken zijn zoals 

jongeren en (digitaal) laaggeletterden.

We starten met het breed informeren van de samenleving over het NPG en 

onze activiteiten voor het Lokaal Programma NPG Midden-Groningen. Dit is 

erop gericht om de samenleving goed te informeren en ook warm te maken 

om te participeren. Daarvoor zetten we instrumenten in zoals website en 

artikelen op de gemeentepagina in De Regiokrant. 

De communicatie is een mix van offline en online. Een email-nieuwsbrief voor 

stakeholders en analoge nieuwsupdate voor alle inwoners in De Regiokrant. 

We maken gebruik van een digitaal platform (te denken valt aan Facebook 

of een website) en een fysiek platform (bijvoorbeeld benutten bestaande 

overlegstructuren of      voor MG cafés). 

Ook willen we in de communicatie gebruik maken van films, infographics 

en visuals om zoveel mogelijk mensen te bereiken en betrekken. Zo kunnen 

we filmpjes maken van de ‘making of’ van projecten, niet alleen ter promotie 

van het project zelf, maar ook als ‘teasers’ om nieuwe projecten op te halen 

en mensen te enthousiasmeren. Intern zetten we intranet in, benutten 

we bestaande overlegstructuren en organiseren we met enige regelmaat 

lunchsessies. 



 | 29

Hart voor Midden-Groningen

We stemmen dit goed af met het NPG om zoveel mogelijk samen hierin op te 

trekken en dubbelingen te voorkomen.

We starten met het breed informeren van de samenleving over het NPG 

en onze activiteiten in het kader van het Lokaal Programma NPG Midden-

Groningen. Dit is erop gericht om de samenleving goed te informeren en 

ook warm te maken om te gaan participeren. Daarvoor zetten we een aantal 

instrumenten in zoals website en artikelen op gemeentepagina’s in de lokale 

krant. 
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Bijlagen
 » Thematische kaarten Midden-Groningen

 » Overzichtskaart met aandachtspunten vanuit  

gebiedsregisseurs
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Thematische kaarten Midden-Groningen
Wonen
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Thematische kaarten Midden-Groningen
Wonen
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Thematische kaarten Midden-Groningen
Werken/Economie



 | 35

Hart voor Midden-Groningen

Thematische kaarten Midden-Groningen
Leven/Sociaal
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Thematische kaarten Midden-Groningen
Leven/Sociaal
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Thematische kaarten Midden-Groningen
Leren/Onderwijs



 | 41

Hart voor Midden-Groningen

Thematische kaarten Midden-Groningen
Eigenheid/Trots
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Thematische kaarten Midden-Groningen
Eigenheid/Trots


