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Onderwerp: Raadsvoorstel indiening projecten voor financiering vanuit NPG 

 

 

1. Voorstel 

 Instemmen met de indiening van de eerste drie in deze voordracht genoemde 

onderwerpen (ondersteuning dorpsproces Overschild, Beleving en Verhaal en 

organisatiekosten 2019) om in aanmerking te komen voor subsidiering vanuit de NPG 

gelden (trekkingsrecht Midden-Groningen). 

 Instemmen met de indiening van vier gebiedsgerichte leefbaarheidsprojecten 

(kademuur en wandelroute Haansvaart, steigers Kiel-Windeweer en Voedselpark 

Slochteren) om in aanmerking te komen voor subsidiering vanuit de 

leefbaarheidsgelden 2018 (deel dat geoormerkt is voor Midden-Groningen); 

 Kennis te nemen van de andere mogelijkheden om in te dienen in het kader van 

eerdergenoemde leefbaarheidsgelden 2018; 

     Kennis te nemen van het Midden-Groningse aandeel in het provinciale programma 

“Zorg nabij: opmaat naar een regionaal programma voor meer Gezonde jaren”; 

     In te stemmen dat ten behoeve van de geraamde bedragen voor het Fonds 

Kwaliteitsimpuls Overschild een beroep gedaan wordt op de zogenaamde 

inpassingskosten. 

 

 

2. Inleiding 
Op 11 maart jl. hebben het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten in het 

aardbevingsgebied, w.o. Midden-Groningen, een bestuursovereenkomst gesloten betreffende 

het Nationaal Programma Groningen.  

Het Nationaal Programma Groningen wil de regio perspectief bieden: Groningen moet met 

behoud van de eigen identiteit, een toekomstbestendig en leefbaar gebied zijn, waar mensen 

graag wonen, werken en recreëren. Daarnaast wil het programma bijdragen aan een 

aantal belangrijke transities waar ons land voor staat.  

Wat betreft compensatie voor de schadelijke effecten van de gaswinning kent de regio 

inmiddels verschillende geldstromen die ieder hun eigen doel hebben. Genoemd kunnen 
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worden de gelden voor versterking, voor aan versterking gerelateerde inpassingskosten, voor 

leefbaarheid, voor onderwijs en voor zorg. Daarnaast zijn er nu de mogelijkheden van het 

Nationaal Programma. Dat gaat niet zo zeer over het bestaande, wat de hiervoor genoemde 

geldstromen wel doen, maar dit gaat veel meer over de toekomst en perspectief van de regio, 

van Groningen. Daarbij is het uitgangspunt dat “Groningen, met behoud van de eigen 

identiteit, een toekomstbestendig en leefbaar gebied moet blijven”. 

 

Het rijk stelt voor het meerjarig Nationaal Programma Groningen een startkapitaal beschikbaar 

van € 1,15 miljard. Een substantieel deel daarvan zal beschikbaar komen voor de gemeenten in 

het aardbevingsgebied voor het maken van een lokaal programma. De gemeenten zijn daarvoor 

primair verantwoordelijk. Uw raad stelt het lokale programma vast. Het college van 

burgemeester en wethouders voert vervolgens uit en dient hierover verantwoording af leggen 

aan uw raad. Bovendien houdt het college het bestuur van het Nationaal Programma Groningen 

op de hoogte van de voortgang van het programma. 

Iets soortgelijks geldt voor het College van Gedeputeerde Staten van Groningen die 

verantwoordelijk zijn voor de meer thematische programma’s (die meer gemeente overstijgend 

zijn) waarbij zij verantwoording aflegt aan Provinciale Staten. 

 

Conform de huidige planning hebben de gemeente de opdracht om in het vierde kwartaal van 

2019 het eigen lokale programma bestuurlijk te borgen zodanig dat in het eerste kwartaal het 

NPG daarop kan reageren en de Raad uiteindelijk het programma kan vaststellen. Deze route 

zou betekenen dat er in 2019 niets zou kunnen gebeuren. Dat kan niet de bedoeling zijn. 

Daarom hebben de aardbevingsgemeenten waaronder Midden-Groningen de gelegenheid om op 
korte termijn, voor 1 mei, al projecten in te dienen. Projecten die eigenlijk staan te popelen 
om te beginnen. Te denken valt aan projecten die sporen met de programmalijnen: 

 Kracht en Trots,  

 Natuur, Energie en Klimaat 

 Economie en Arbeidsmarkt1  

Elke gemeente kan daarom op die korte termijn voor 2019 tot een maximum van  € 15 miljoen 

euro aan voorstellen indienen. Die € 15 miljoen maken deel uit van de later dit jaar nog vast te 

stellen eigen trekkingsrechten van iedere gemeente. Met andere woorden, wanneer nu maar 

ten dele gebruikt gemaakt wordt van die genoemde € 15 miljoen dan blijft dat geld voor de 

gemeente beschikbaar. 

Dit voorstel speelt in op die korte termijn en wij vragen uw raad om instemming om de in dit 

stuk genoemde projecten te mogen indienen. Overigens hebben wij u via de raadsbrief van 19 

februari jl. reeds in kennis gesteld welke projecten wij vooralsnog aangemeld hebben. Via dit 

voorstel maken we dit plaatje compleet. 

Ter completering van het beeld wordt in dit voorstel ook aandacht besteed aan de € 50 miljoen 

die voor 2018 al zijn vrijgekomen vanuit het grote NPG-budget van 1.15 miljard. Daarbij gaat 

het niet zozeer om de € 6 miljoen voor pilot gasloze wijk of de € 2 miljoen voor cultureel 

erfgoed,  waar Midden-Groningen aanspraak op mag maken, maar om de  € 1.093.222,=  van de 

€ 8,5 miljoen leefbaarheidsgelden (t.b.v. gebiedsgerichte aanpakken). Hoewel dat bedrag aan 

                                                 
1 De programmalijnen zoals verwoord in het startdocument Nationaal Programma Groningen en dat 
vastgesteld is op 5 oktober 2018. 
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de provinciale leefbaarheidsgelden zijn toegevoegd zijn die € 1.093.222,= voor Midden-

Groningen geoormerkt.  

Het is onze insteek om dat budget voor de leefbaarheidsgelden zo goed mogelijk te benutten 

en met  eerdergenoemde € 15 miljoen nu terughoudend om te gaan. Dat geeft ons meer 

mogelijkheden om te komen tot een afgewogen programma voor Midden-Groningen, gericht op 

perspectief. Daarbij heeft uw raad meer gelegenheid om tot een integrale afweging te komen.  

Dit spoort ook met de door u uitgesproken wens om in gezamenlijkheid na te denken over de 

doelstellingen van het NPG. In onze optiek lopen we met dit voorstel daar niet op vooruit en 

heeft u alle gelegenheid om die discussie te voeren. 

 

Een punt van aandacht is nog de organisatiekosten, met name de organisatiekosten voor 2019. 

Er zal dit jaar gewerkt moeten worden aan de ontwerpen en opzetten van een lokaal 

programma. Dat moet zo integraal mogelijk zijn en gericht zijn op het realiseren van 

perspectief. Iedere gemeente zal die kosten in de eigen ramingen ten behoeve van het lokale 

programma moeten meenemen. In dit geval zal de dekking ook uit die eerste tranche 

trekkingsrechten moeten komen. 

Om tot een programma te komen achten wij het ook verstandig om eerst te werken aan een 

kader. Een kader op grond waarvan keuzes gemaakt kunnen worden. Een kader ook waarop we 

ook het participatieprincipe van toepassing willen laten zijn. Dit alles vergt – ook vanwege het 

interactieve proces - veel ambtelijke inzet waarbij wij op onderdelen ook onvoldoende 

expertise zelf in huis hebben (bijv. op het vlak van energietransitie). Willen wij in het komend 

half jaar slagen maken dan vergt dat het nodige aan personele inzet, inzet die we dus deels uit 

de staande organisatie halen en die wel vervangen dient te worden om lopende trajecten niet 

in het ongerede te brengen. 

 

In de bijlage is een totaal overzicht van alle meegenomen projecten weergegeven. 

 

3. Publiekssamenvatting 

In de voorgaande paragraaf is de context van dit voorstel geschetst. 

Uitgaande van die context zijn wij voornemens de volgende projecten in te dienen. Voor een 

toelichting op die projecten wordt verwezen naar de bijlage. 

A Ten laste van de trekkingsrechten Midden-Groningen (max. € 15 miljoen) 

 Ondersteuning Dorpsproces Overschild (€1,28 miljoen) 

 Beleving en verhaal in Overschild (€ 120.000 voor de eerste 2 jaar) 

 Organisatiekosten 2019 (€ 880.000) 

 

B Ten laste van de thematische programma’s die door de provincie getrokken worden. 

 Programma “Zorg nabij: opmaat naar regionaal programma voor “Meer gezonde jaren”. 

Hierin zit t.b.v. Midden-Groningen ruim € één miljoen afgezet tegen een eigen bijdrage van  

€ 150.000 per jaar (gelden die Midden-Groningen nu al aan eigen project uitgeeft.) 

  

C Ten laste van de van de leefbaarheidsgelden die voor 2018 die geoormerkt zijn voor 

Midden-Groningen (€ 1.093.222,=) 

 Herstel kademuur Haansvaart (€ 100.000) 

 Aanleg wandelroute Haansvaart Hellum (€ 25.000) 
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 Steigers Kiel-Windeweer  (€ 50.000) 

 Voedselpark Slochteren (€ 110.000) 

 

D Ten laste van de zogenaamde inpassingskosten 

 Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild (4,35 miljoen) 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

De raad heeft het budgetrecht, zeker wat betreft omgaan met NPG-budgetten die te maken 

hebben met het zgn. trekkingsrecht van Midden-Groningen. Daarenboven heeft de raad 

aangegeven zeer nadrukkelijk te willen sturen op het grote dossier van de aardbevingen. Dus 

ligt het ook voor de hand om de raad te verzoeken in te stemmen met het voornemen van het 

college om deze projecten voor financiële ondersteuning in te dienen. 

 

5. Beoogd effect 

Het is van belang om echt een start met het proces in Overschild te maken. Daar zijn de eerste 

twee voorstellen en het Fonds kwaliteitsimpuls op gericht. 

Daarnaast willen we ook de leefbaarheidsgelden zeer gericht inzetten. We beseffen dat in 

Midden-Groningen veel van dit soort initiatieven ondersteund zouden kunnen worden. We 

hebben ons nu gericht op de zaken wat nu heel snel van start zou kunnen gaan. De inwoners 

van onze gemeente mogen ook merken dat naast de zo nodige aandacht voor de versterking, 

voor het onderwijs en de zorg ook aan het perspectief gewerkt wordt. 

 

6. Historische context 

Zie het gestelde onder 2. 

 

7. Argumenten 

Zie voorgaande. Daarnaast wordt naar de bijlage verwezen daar waar het de onderbouwing per 

project betreft. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing. 

 

9. Financiële paragraaf 

Niet van toepassing. Dit gaat over de indiening. 

 

10. Communicatie 

Zie ook het gestelde onder de publiekssamenvatting. Als de raad zich heeft uitgesproken over 

deze lijn en instemt met de raadsvoordracht zal een en ander gecommuniceerd worden met 

onze partners in de gemeente.   
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11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Zie communicatie. 

In dit voorstel wordt gesproken over indiening. Wat betreft de NPG-onderwerpen zullen we dat 

voor 3 juni moeten doen. Het NP-bestuur neemt dan normaal gesproken op 17 juni een 

beslissing. We zullen uw raad van de uitkomsten daarvan op de hoogte houden. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1. Overzicht van in te dienen projecten in het kader van het Nationaal Programma Groningen. 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


