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Voorwoord van 
het college

In maart 2019 sloten gemeenten, provincie en Rijk een 

bestuursovereenkomst voor het Nationaal Programma Groningen 

(NPG). Het nationaal programma moet Groningen een nieuw 

structureel perspectief bieden op economie, energietransitie en 

leefbaarheid. Dit lokale programmaplan ‘     voor Midden-Groningen’ 

geeft daaraan invulling voor Midden-Groningen. 

Voor Midden-Groningen is het nationaal programma perfect 

getimed. We zijn net gestart als nieuwe gemeente en werken aan 

onze gezamenlijke identiteit en ons nieuwe collectieve imago. Het 

nationaal programma is voor ons een prima aanleiding om volop 

in gesprek te blijven met onze inwoners en partners over de vraag 

waar Midden-Groningen over tien jaar moet staan. Het NPG-proces 

heeft ons geïnspireerd en verder geholpen bij het uitstippelen van 

onze koers en het leggen van verbindingen. 
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Voorwoord van het college

We hebben ervaren hoe verknocht mensen zijn aan hun ‘stukje 

Groningen’. We zijn onder de indruk van vitale gemeenschappen en het 

innovatieve bedrijfsleven en ook van de rijkdom in termen van natuur 

en cultuurhistorisch erfgoed. Er is zoveel moois om een aantrekkelijke 

nieuwe gemeente mee te bouwen. Het nationaal programma benutten we 

om structureel te bouwen aan het brede welzijn van de inwoners en aan 

een gemeente die door inwoners én buitenstaanders wordt gezien als 

aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te recreëren. 

Tegelijkertijd kunnen we niet ontkennen dat Midden-Groningen grote en 

serieuze problemen heeft. Midden-Groningen scoort niet goed als het gaat 

om werkloosheid, gezondheid en armoede. Het aanzicht en de leefbaarheid 

van delen van de gemeente zijn onvoldoende. Op deze onderwerpen willen we 

met NPG-geld het verschil maken.

Midden-Groningen hecht veel waarde aan de samenwerking met inwoners, 

partners, buurgemeenten en provincie. We werken aan de versterkings- en 

schadehersteloperatie en zijn deelnemer in de regiodeal Oost-Groningen1. 

Enerzijds hebben we te maken met grote bezuinigingen, voortslepende 

dossiers op het gebied van schadeherstel en versterkingsopgave en 

anderzijds kijken we met een positieve blik naar de toekomst, mede dankzij 

de regiodeal en het nationaal programma. Dit vraagt zorgvuldig balanceren.

Dit Programmaplan kwam tot stand in afstemming met vele belang-

hebbenden, onze buurgemeenten en de provincie (die het thematisch 

programma voor haar rekening neemt). De basis voor het Programmaplan is 

in december 2019 door de gemeenteraad vastgelegd in het Strategisch Kader 

NPG. Een speciaal samengestelde raadswerkgroep was gedurende het hele 

proces betrokken. 

Wij danken de inwoners, partners en initiatiefnemers voor hun plannen en 

voorstellen. In het bijzonder danken wij Ercan, Tara en Zein uit groep 7 en 8 voor 

hun mooie ideeën. Ook de inwoners die hebben gereageerd naar aanleiding 

van de ‘livestream’ danken we hartelijk; hun reacties hebben ons met beide 

benen op de grond gezet. Graag verwijzen we naar de beantwoording van de 

vragen ‘online’.

Tenslotte danken we de medewerkers van de gemeente Midden-Groningen 

die zich hebben inge-spannen om dit programmaplan tot stand te brengen.

Dit Programmaplan is met uiterste zorg samengesteld op basis van het 

Strategisch Kader (Gemeenteraad, december 2019). Het was niet mogelijk alle 

ideeën uit de samenleving mee te nemen. Sommige ideeën vielen af omdat ze 

nog niet waren uitgewerkt; andere ideeën hadden veel gelijkenis met plannen 

die wel zijn opgenomen en soms paste een plan niet binnen het Strategisch 

Kader. Tenslotte behoorden sommige ideeën tot het reguliere beleid van 

de gemeente. De projecten die nu in het Programmaplan zijn opgenomen 

zijn echter niet in beton gegoten. Er is ruimte voor evaluatie, bijstelling 

en stoppen van projecten. Dat biedt op termijn mogelijk weer ruimte voor 

nieuwe ideeën en initiatieven. Het college wil graag ruimte houden voor 

projecten op het terrein van ouderen, eenzaamheid, gezondheid en leefstijl. 

Het college gaat de komende tijd op zoek naar concrete invulling voor deze 

thema’s; vooral ook in samenhang met provinciale- of andere gezamenlijke 

initiatieven. 

Ten opzichte van het Programmaplan zoals dat door het Programmateam 

in concept is gepresenteerd, heeft het college twee projecten laten vallen, 

namelijk het project ‘Lokaal onderwijs en kansrijke sectoren’, waardoor 

jongeren meer geïnteresseerd moeten raken in het lokale bedrijfsleven. 

1 Voor het gebied van de voormalige gemeente Menterwolde
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Het college was van oordeel dat dit een verantwoordelijkheid is van 

het bedrijfsleven. Daarnaast heeft het college ook het ‘fonds kansrijke 

ondernemingen en innovatie’ geschrapt, omdat er in Groningen al meer van 

dit soort fondsen zijn.

Het nationaal programma is geslaagd als het brede welzijn van inwoners 

substantieel is verbeterd en Groningers vertrouwen hebben in de 

toekomst. Midden-Groningen gaat deelnemen in het provincie-brede 

monitoringprogramma van het brede welzijn. We zetten samen de schouders 

eronder. Met inwoners, overheden, kennisinstellingen, bedrijven en andere 

organisaties gaan we de brede welvaart van de Groningers en het imago 

structureel verbeteren! 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Midden-Groningen
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Status en betekenis van dit Programmaplan

Het proces

Dit Programmaplan is ontwikkeld door het Programmateam NPG 

van Midden-Groningen. Het team sprak met inwoners, partners en 

initiatiefnemers. In de conceptfase is het plan gepresenteerd en besproken 

met de partners en later via een livestream met de inwoners.  

De opmerkingen en vragen zijn verwerkt in deze versie van het 

Programmaplan (zie ook de vragen & antwoorden online). 

Op 5 oktober bood het college het ‘Lokaal Programmaplan NPG’ en het 

‘Voorstel selectie projecten NPG’ aan de gemeenteraad aan. 

Op 20 oktober vergaderde de raadscommissie over de twee documenten. 

De gemeenteraad nam op 28 oktober kennis van beide documenten en heeft 

ermee ingestemd dat de beide documenten (geamendeerd) voor advies/

goedkeuring aan het NPG-bestuur worden voorgelegd. 

Dit betekent dat de gemeenteraad begin 2021 definitief besluit over het 

Programmaplan. 

Wat betekent een besluit over het Programmaplan?

Het Programmaplan is een uitwerking van de ambities en doelen uit het 

Strategisch Kader, rekening houdend met het gemeentelijk beleid.  

De projecten in het Programmaplan zijn nog niet allemaal concreet 

uitgewerkt; soms betekent het opnemen van een project dan ook dat de 

gemeente daar geld voor wil reserveren. Ook de concretere projecten zijn nog 

niet allemaal in detail uitgewerkt. Dit wil zeggen:

1. Het Programmaplan is een samenhangend geheel van projecten, 

aansluitend op de ambities en doelen uit het Strategisch Kader2. 

De projecten zijn reële voorstellen maar zijn niet allemaal in een 

projectvoorstel uitgewerkt; dat kan ook niet. Het vaststellen van het 

Programmaplan betekent dus niet meer en niet minder dan dat de 

gemeenteraad uitspreekt dat dit - met de kennis van nu - de belangrijke 

plannen zijn voor de komende 10 jaar. Maar het betekent niet dat ieder 

project dat er nu in voorkomt, ook hard vastligt. Er is uiteraard ruimte 

voor evaluatie, aanpassingen en nieuwe ideeën, passend in de logica 

van het Programmaplan; het is niet de bedoeling het Programmaplan 

jaarlijks aan te passen. 

2. Op basis van het Programmaplan moet vervolgens voor ieder project 

eerst een NPG-projectformat3 worden ingediend bij het NPG-bureau.  

Dit format biedt voor het NPG de essentiële informatie om de financiële 

aanvraag te beoordelen. Het college handelt deze aanvragen af in 

samenspraak met het NPG-bureau. 

3. Vervolgens maakt de gemeente voor ieder goedgekeurd project met 

belanghebbenden en partners het inhoudelijke en gedetailleerde 

projectplan, dat vervolgens in samenwerking met de betrokkenen wordt 

uitgevoerd.

2 Zie bijlagen 2 en 3 en het eerder door de gemeenteraad vastgestelde Strategisch Kader.
3 Een door het NPG-bureau vastgesteld format voor het indienen van een aanvraag van een NPG-budget voor een 
project.
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Wat is eind 2020 en begin 2021 aan de orde?

Na besluitvorming door het NPG-bestuur (met betrekking tot de 

goedkeuring), zijn beide documenten via het college aan de raad voorgelegd 

voor finale besluitvorming; namelijk formele vaststelling van beide 

documenten.

De betrokkenheid van de gemeenteraad in de besluitvorming rond de 

projecten is verankerd in het budgetrecht van de gemeenteraad. Voor 

bijvoorbeeld herstructureringen ligt dit duidelijk vast in de wet en in o.a. de 

P&C-cyclus van de gemeente. Voor andere projecten zal steeds per project 

maatwerk worden geleverd. Het college regelt de betrokkenheid van de 

gemeenteraad bij de belangrijke beslismomenten rond projecten; ook tijdens 

bijvoorbeeld de uitvoering (start en belangrijke projectfasen) en bij de 

evaluatie.

Aandachtspunten voor de toekomst

In dit Programmaplan worden veel infrastructurele verbeteringen 

voorgesteld. Deze zijn in de meeste gevallen nog niet volledig uitgewerkt. In 

de plannen zal nadrukkelijk een paragraaf opgenomen moeten worden voor 

het vervolg. Wie beheert, welke budgetten zijn daarvoor beschikbaar etc.? Dat 

geldt overigens ook voor de andere projecten; ook daarbij zal steeds moeten 

worden ingegaan op de consolidatie van het resultaat en het op een goede 

wijze borgen van de resultaten.

Op meerdere plekken in dit Programmaplan wordt aandacht gevraagd 

voor het zogenaamde ‘zwaluw-staarten’. Hiermee wordt bedoeld dat 

Midden-Groningen zeer goed de eigen projecten afstemt op de kansen die 

voortkomen uit bijvoorbeeld Toukomst-projecten (nu 59 mogelijke projecten), 

of provinciale projecten, of de projecten van de buren. Ook andersom zal 

Midden-Groningen projecten van anderen naar de eigen gemeente proberen 

te halen. De vraag is steeds: hoe kunnen we slim combineren? Dat vraagt 

permanente aandacht. Tegelijkertijd wil Midden-Groningen niet steeds 

wachten op anderen. Waar nodig wil Midden-Groningen de trend zetten. 

Ook gaat Midden-Groningen elders op zoek naar geld en financiering om de 

ambities te realiseren. 
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1. Midden-
Groningen in 
perspectief
Op basis van het Strategisch Kader hebben we ruim 130 

gesprekken gevoerd. Op basis daarvan schetsen we in dit 

hoofdstuk een aangescherpt beeld van de ‘staat’ van de gemeente 

Midden-Groningen. Enerzijds een enorme rijkdom aan betrokken 

inwoners, fijne dorpen en kernen, bedrijvigheid, natuur en 

cultureel erfgoed. Aan de andere kant de problemen die niet alleen 

een grote doorwerking hebben op het brede welzijn, maar in het 

verleden behoorlijk weerbarstig zijn gebleken.
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1. Midden-Groningen in perspectief

1.1. Rijk zonder het te beseffen

De nieuwe gemeente Midden-Groningen4 heeft ruim 60.000 inwoners en 

is hiermee de derde gemeente in Groningen. De gemeente telt zo’n 25 

wijken/buurten/dorpen en 37 buurtschappen en gehuchten. Met veel van 

deze kernen en wijken gaat het goed; er is daar sprake van een goede 

samenhang, eigenheid en ‘noaberschap’. Met name de dorpen vormen hechte 

gemeenschappen waarin men naar elkaar omziet. De leefomgeving is over 

het algemeen groen en ruim. Midden-Groningen kent een rijk palet aan 

identiteiten en culturen. 

Midden-Groningen heeft een rijke historie die is terug te vinden in de natuur, 

het landschap en de bebouwing. Het Schildmeer, ‘t Roegwold,  

De Baggerputten en het Zuidlaardermeer zijn natuurgebieden van hoge 

kwaliteit, met nog grotendeels onontgonnen mogelijkheden op het 

gebied van recreatie en toerisme. Midden-Groningen heeft het grootste 

wateroppervlak in de provincie en is daarmee erg interessant voor het 

toenemende toerisme in eigen land.

Het Veenkoloniale verleden heeft een ‘landschap’ gevormd van lintbebouwing, 

kanalen en ontgravingen. Een deel is door dempingen alweer verdwenen, 

maar een deel van de lintbebouwing is uniek in de wereld en verdient 

bescherming en waardering. Daarnaast is ook het rijke agrarische verleden 

goed zichtbaar; prachtige boerderijen en dorpen verrijken het palet van 

Midden-Groningen. Ook de vele kerken met bijzonder fraaie orgels zijn uniek 

in Nederland. Onder andere de Fraeylemaborg, de Geertsemaheerd en de Borg 

Welgelegen zijn plekken die bijdragen aan de identiteit en het bewustzijn van 

inwoners en zijn van onschatbare waarde voor heel Nederland.

Later ontwikkelden zich de strokarton en de scheepsbouw. Scheepsbouw 

verbreedde zich uiteindelijk tot metaalindustrie. De geschiedenis van de 

scheepsbouw in Midden-Groningen is interessant en is te zien bij de ‘dwarse 

te waterlatingen’. Ook de gaswinning en de bijbehorende activiteiten zijn 

zichtbaar in het landschap. Ook industrie en tuinbouw hebben hun stempel 

gedrukt op Midden-Groningen.

Het bedrijfsleven in Midden-Groningen is volop in beweging. De ligging ten 

opzichte van de Stad, de A7/N33 en de Eemshaven biedt kansen. Niet alleen 

is Groningen koploper op het gebied van metaalindustrie en energietransitie, 

ook worden hoogwaardige (streek)producten geproduceerd, waarbij het 

midden- en kleinbedrijf (MKB) een belangrijke drijfveer is. De ondernemers 

hebben innovatiekracht en een internationale oriëntatie.

1.2. Bepalende problemen

De aardbevingen hebben enorme schade aangericht. Veel mensen ervaren 

ontwrichtende stress als gevolg van de onzekerheid over de veiligheid van 

hun woning, het eventuele herstel en al ‘het gedoe’ er omheen.  

De aardbevingsstress als gevolg van gaswinning wordt opgevolgd door 

gevoelens van onmacht en onvrede rond zoutwinning en het ontwikkelen  

van windparken. Dit alles bij elkaar geeft een gevoel van ‘wingewest’.  

Ook monumenten en openbare gebouwen zijn zo zwaar beschadigd, dat 

herstel slechts met veel inspanning mogelijk is.

4 Per 1-1-2018
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Midden-Groningen heeft ten opzichte van het landelijke beeld een 

ongunstige leeftijdsopbouw. De gemeente heeft te maken met vergrijzing 

en enige ontgroening. Daarnaast is de gemiddelde gezondheid van de 

bevolking slechter dan elders in Nederland. Dat blijkt onder meer uit de 

lagere levensverwachting en het grotere aantal inwoners met chronische 

aandoeningen als obesitas, longproblemen, diabetes2 en hart- en 

vaatziekten. Uit onderzoek blijkt dat deze aandoeningen correleren met een 

lage SES5 en deels het gevolg zijn van stress en slechte leefgewoonten zoals 

roken, drinken, weinig bewegen en verkeerde voeding. Inwoners van Midden-

Groningen doen een flink beroep op jeugdzorg; een groot deel van onze jeugd 

dreigt zo vanuit een achterstandspositie te starten.

Ook armoede is een belangrijke stressfactor die de levensverwachting drukt. 

Het gemiddeld jaarinkomen in Midden-Groningen is ongeveer €22.600. 

Gorecht-Noord staat met een gemiddeld inkomen van €17.100 hoog in de 

landelijke armoedelijst. Van alle huishoudens zit 8,2% op of rond het sociaal 

minimum. Het aantal actieven in Midden-Groningen (56%) is lager dan 

het landelijk gemiddelde (60%). De gemeente Midden-Groningen kende6  

voor de coronamaatregelen in een aantal wijken een bijstandsdichtheid 

van meer dan 7%, landelijk was dit 3%. In Midden-Groningen hebben 5.000 

inwoners een totale schuld uitstaan van 50 miljoen euro. Van de ruim 26.000 

huishoudens hebben meer dan 7.000 huishoudens geldzorgen en van de 

470 gezinnen die in Midden-Groningen gebruik maken van de Voedselbank 

heeft 60% een bewindvoeringstraject. Van de jongvolwassenen heeft 11% 

een laag inkomen, landelijk is dat 6,7%. Eén derde van de moeders van deze 

jongvolwassenen moet ook rondkomen van een laag inkomen. De armoede 

wordt van generatie op generatie doorgegeven. De verwachting is dat dit 

beeld door corona nog ongunstiger wordt; met name jongeren zonder vaste 

contracten vallen buiten de boot.

Midden-Groningen heeft relatief veel inwoners met een laag opleidingsniveau7. 

Mede hierdoor groeien bovengemiddeld veel jongeren binnen onze 

gemeente op in armoede. Midden-Groningen heeft daarmee een grote 

groep jongeren, die minder kans heeft zich goed te ontwikkelen. Het risico 

op onderwijsachterstanden bij peuters en basisschoolleerlingen is in 

Midden-Groningen hoger dan het landelijk gemiddelde. Het definitieve 

schooladvies na het basisonderwijs is lager dan het landelijk schooladvies8. 

Qua voortijdige schoolverlaters zitten we op het landelijk gemiddelde. In 

de praktijk betekent dit, dat er per jaar in Midden-Groningen ongeveer 100 

kwetsbare leerlingen uitvallen. Een deel behaalt geen startkwalificatie. 

Het schoolaanbod in Midden-Groningen is niet meer zodanig ingericht dat 

het mogelijk is om in goede samenwerking met het bedrijfsleven talent te 

ontwikkelen en naar werk te begeleiden.

De werkgelegenheid zit van oudsher in de maakindustrie, die nog steeds 

sterk vertegenwoordigd is. De ontwikkelingen van de afgelopen decennia 

richting globalisering en digitalisering hebben deze werkgelegenheid 

kwetsbaar gemaakt. Nieuwe impulsen zijn van belang. 

De geschetste problemen zijn ook zichtbaar in de gebouwde omgeving. 

Bijzonder kenmerkend voor de stedelijke kernen van Midden-Groningen is 

de verwevenheid van industriële bedrijvigheid en wonen. Een aantal wijken 

ondervindt hinder van de industrie en sommige bedrijven kunnen niet 

uitbreiden op de huidige locatie.

5 Sociaaleconomische status
6 Hierbij is dus nog geen rekening gehouden met de corona-effecten.

7 (168 inwoners t.o.v. landelijk 142 per 1.000 inwoners). Dat is een opleiding op het niveau van basisonderwijs, het 
VMBO, de eerste 3 leerjaren HAVO/ VWO of een MBO 1 opleiding.
8 Voor een havo/vwo advies zit Midden-Groningen 7% onder het landelijk gemiddelde. Daarnaast krijgen 
bovengemiddeld veel leerlingen het advies praktijkonderwijs of VSO (in Midden-Groningen 5% van de leerlingen, 
t.o.v. landelijk 3,5%.) Bron: Duo 2018.
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Een deel van de woningvoorraad is gedateerd en is onvoldoende duurzaam. 

De openbare ruimte is in oudere wijken en buurten vaak sleets. De inrichting 

sluit onvoldoende aan bij de behoeften van de bewoners. Voor oudere 

bewoners en bewoners met een fysieke beperking is de woonomgeving 

minder toegankelijk. De inrichting van de openbare ruimte is niet klimaat-

robuust. Op verschillende plekken in de gemeente komen percelen braak te 

liggen (bijvoorbeeld door sloop van scholen). Deze plekken vragen om een 

nieuwe invulling. In de gemeente staan daarnaast ongeveer 130 verpauperde 

panden, sommige op in het oog springende plekken. In meerdere opzichten 

zijn die een probleem voor de omgeving. Het aanzicht van de buurt 

verslechtert en er ontstaat op sommige plekken overlast en verkeerd 

gebruik (criminaliteit). Het draagvlak voor allerlei voorzieningen in de 

kernen staat onder druk. Tegelijkertijd is het niet mogelijk om voorzieningen 

te concentreren, omdat de (openbaar vervoer) verbindingen binnen de 

gemeente daarvoor onvoldoende zijn.
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2. Midden- 
Groningen “op  
de kloet’n”
In de gesprekken met partners en belanghebbenden spraken we 

vaak over de vraag hoe we Midden-Groningen het best en het 

snelst vooruit zouden kunnen helpen. In dit hoofdstuk schetsen 

we hoe we dat op basis van die gesprekken zien.
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2. Midden-Groningen “op de kloet’n”

2.1. Weerbarstige context

De gemeenten in het aardbevingsgebied hebben eigenlijk, ten opzichte van 

de rest van het land, veelal achterstanden op sociaaleconomisch terrein. 

Dat maakt het nieuwe perspectief voor de hele regio broodnodig. Maar, 

mooie vergezichten zijn niet voldoende. De basis moet op orde zijn om de 

vergezichten voldoende voedingsbodem te geven.  

De gemeente is zich bewust van de weerbarstigheid van de problemen in 

Midden-Groningen. Veel initiatieven en plannen die ooit een ‘duw’ moesten 

geven aan het gebied, zijn verwaterd of gestopt (zoals het experiment om 

de basisschool Westerbroek open te houden). Het is logisch dat inwoners, 

bedrijven en instellingen het geloof in een succesvolle aanpak een beetje 

verloren hebben; daar breek je niet doorheen met een enthousiast plan, of 

met een aansprekend project. Bovendien: vertrouwen komt te voet en gaat te 

paard. Er is wezenlijk meer nodig dan een programma; dit bleek ook duidelijk 

uit de gesprekken die we met de partners voerden. De gemeente wil daarom 

meer regie op de samenhang in de uitvoering.

De gemeente wil en kan dit programma niet alleen tot een succes maken 

en heeft het draagvlak onder de inwoners en het commitment van alle 

partners in de gemeente nodig. Dat vraagt van alle partners dus meer. Zo’n 

omvangrijk programma vraagt een goede organisatiegraad van de partners 

zelf en regie op de samenhang in de uitvoering tussen alle partners. Ook 

Midden-Groningen staat als jonge gemeente voor een grote extra nieuwe 

opgave en zal een flinke stap extra moeten doen om hier invulling aan 

te geven. We zullen er bovendien rekening mee moeten houden dat onze 

partners (bijvoorbeeld woningbouwcorporaties en zorgaanbieders) ook bij de 

andere gemeenten gevraagd zullen worden een extra inspanning te leveren. 

Reden temeer om als gemeente het initiatief te nemen en partners ook te 

helpen bij de samenhangende uitvoering. Naast de samenwerking binnen de 

gemeente zet de gemeente in op de samenwerking met de buurgemeenten 

en de provincie. Dat is volledig in lijn met het Strategisch Kader. Een aantal 

thema’s uit het Programmaplan wil Midden-Groningen samen met de 

provincie, de buurgemeenten en de stad uitwerken en aanpakken.
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2.2. Onze aanpak

Midden-Groningen beseft dat het aangaan van een commitment voor 

tenminste 10 jaar voor alle partners een spannende aangelegenheid is; 

door het stellen van gezamenlijke doelen, wordt een deel van de eigen 

keuzeruimte ingeperkt. Dat geldt overigens ook voor de gemeente; door dit 

commitment aan te gaan, krijgen de hoofdlijnen gestalte en zullen komende 

gemeenteraden meer volgend zijn. Ook het NPG-bestuur zal Midden-

Groningen houden aan de afspraken die zijn vastgelegd in dit programma 

(en v.v.). Onze aanpak zal bestaan uit de volgende elementen:

1. Midden-Groningen gaat de samenwerking rond de ambities, 

doelstellingen en projecten goed organiseren.  

2. Midden-Groningen gaat NPG-middelen investeren in projecten die 

aansluiten op de aanwezige kwaliteiten (bijvoorbeeld natuur). Als 

nieuwe gemeente willen we deze kwaliteiten beter laten zien. We 

willen ze versterken en meer tot hun recht laten komen. We pakken 

belemmeringen en knelpunten aan en willen de nieuwe gemeente ‘smoel’ 

geven: een duidelijke identiteit en een positief en aantrekkelijk imago 

voor iedereen.  

3. Midden-Groningen pakt met de NPG-projecten de problemen gericht 

aan en zet in op structurele oplossingen. Hiermee brengen we Midden-

Groningen als geheel weer "op de kloet’n". Hiermee doorbreken we het 

patroon en worden andere succesvolle onderdelen van de samenleving 

niet naar beneden getrokken.

4. We stapelen, waar mogelijk de projecten en de middelen om tot 

meerwaarde te komen. We kijken of er ruimte is om aan te sluiten bij de 

projecten van buurgemeenten, vanuit Toukomst en vanuit de provincie. 

5. Waar we projecten kunnen samenbrengen en versterken doen we dat, 

maar we laten niet ‘alles-op-alles’ wachten. 

6. Uit gesprekken weten we dat het, naast het investeren in stenen, vooral 

gaat om investeren in mensen: in hun ontwikkeling en welzijn, in hun 

zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, in onderwijs, in de route naar een 

betekenisvolle invulling van ieders leven. Dat is geen eenmalige actie 

maar het starten en op gang brengen van een structureel proces.  

Dat er ook in stenen wordt geïnvesteerd, is vanzelfsprekend en van groot 

belang, maar het drijvende motief daarachter is te allen tijde het brede 

welzijn van de mensen die deze stenen gebruiken. 

Ons lokale programma benoemt de aandachtsgebieden die beter 

gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Daarbij helpt het, dat bijdragen  

vanuit nationaal programma ‘stapelbaar’ zijn en gericht op koppelkansen  

en cofinanciering.  
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2.3. De meetlat

Met de ambities uit het Strategisch Kader kan Midden-Groningen zonder 

problemen ‘vijf keer het NPG-budget uitgeven’. Dat gaat niet en dus zullen we 

op zoek moeten naar andere financiële bronnen. 

Criteria 

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

Lokaal Programma NPG Midden-Groningen. 

 d 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.  

 d 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?’). 

 d Projecten moeten realiseerbaar zijn.  

 d 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 

nationaal programma. 

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

projecten voor ondersteuning bij het nationaal programma 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 en bekijkt per project welke rol 

passend is.  

 d Projecten moeten breed gedragen zijn. Participatie aan de voorkant 

door initiatiefnemers moet geborgd zijn en projecten moeten een 

maatschappelijk belang dienen. 

Financieel

 d 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 natura 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.  

 d Het nationaal programma is in beginsel niet ter compensatie van 

getroffen rijksmaatregelen die instellingen minder armslag geven. Bijv. 

de verhuurdersheffing bij corporaties.
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 d Het nationaal programma 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. 

 d De middelen van het nationaal programma 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’.  

2.4. Door en voor iedereen

Het bieden van perspectief geldt 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 brede welvaart 

voor verschillende doelgroepen. De raadswerkgroep heeft hiervoor het 

Denkraam 2030 opgesteld. Dat 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. Investeringsprogramma’s 

en projecten zijn toekomstbestendig en dragen daarom bij aan trends zoals 

verduurzaming en digitalisering. 

Dit inzicht kan leiden tot bijsturing van het programma.

Generaties Doelgroepen Dorpen/wijken

Lang en gelukkig 

leven waar je      ligt
Alle generaties

Lagere inkomens-

categorieën

Dorpen én stedelijke 

wijken

Open je       voor MG

Alle generaties 

met een accent op 

jongeren

Nieuwe doelgroepen; 

hogere inkomens-

categorieën

Nieuwe impulsen

     voor de Jeugd Jongeren 

(Kwetsbare) jongeren 

en hun ouders/

opvoeders

Alle dorpen en wijken 

     voor Werk

Alle generaties 

met een accent op 

jongeren

Bedrijven en mensen 

met een afstand tot 

de arbeidsmarkt

Alle dorpen en wijken

Om het NPG ook van iedereen te laten zijn, wordt 5% van het budget 

gereserveerd voor burger-initiatieven die bijdragen aan de brede welvaart van 

onze inwoners. Inwoners kunnen op deze wijze een actieve inbreng hebben en 

plannen indienen. De inwoners hebben daarbij onder andere actief toegang 

tot het digitaal platform, zoals al geïnitieerd door de raad (burgerparticipatie- 

en communicatie). Er wordt verder uitgewerkt hoe de raad en het college deze 

plannen wegen voordat ze ter beoordeling gaan naar het NPG-bestuur. 

Door en voor iedereen
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2.5. Timing en hefboomeffect

Het nationaal programma biedt ‘een startkapitaal voor een periode van 

10 jaar’ en moet worden ingezet om een omslag te realiseren. Dat is de 

insteek van alle projecten van Midden-Groningen. Zo’n impuls kan langjarig 

nodig zijn. Bijvoorbeeld: om te voorkomen dat iemand na het oplossen 

van problematische schulden snel weer in de schulden belandt, is het 

noodzakelijk om te helpen bij het vinden van een duurzame levensstijl. 

Dat zijn langdurige trajecten. Bovendien kunnen niet alle mensen met 

problematische schulden tegelijk geholpen worden. Dat vraagt dus 

een impuls, maar wel eentje die bijvoorbeeld 10 jaar duurt. Pas dan zijn 

structurele effecten te verwachten en is de populatie met problematische 

schulden voldoende afgebouwd om weer ‘gewoon’ met de bestaande 

dienstverlening uit te kunnen. Zoiets geldt ook voor veiligheid. Het duurt 

meerdere jaren voordat een overheid in staat is het verdienmodel van 

illegale praktijken onderuit te halen. Toch is dit essentieel voor het 

realiseren van andere initiatieven.

Midden-Groningen wil inzetten op de ‘grote omslagen’. Dat is immers ook 

waar het nationaal programma voor bedoeld is. Het is aan de andere kant 

belangrijk om een aantal korte-termijn-successen te boeken, die direct 

bijdragen aan een verbetering van het imago en het aanzien van de gemeente. 

We denken daarbij vooral aan herstructurering van enkele verslechterde 

wijken en het verbeteren van een aantal verpauperde panden. Dat vraagt om 

‘het pakken van kansen’. Daar wil de gemeente met behulp van NPG-geld 

ruimte voor creëren, zonder zich op voorhand vast te leggen.

Midden-Groningen beseft heel goed dat soms andere partijen een leidende 

rol spelen in een project; herstructureringen van buurten en wijken zijn vaak 

onmogelijk zonder het initiatief van de woningbouwcorporaties.  

Voor andere onderwerpen geldt dat de gemeente niet bij machte is om alles 

tegelijk op te pakken. Een goede planning van alle projecten is daarom 

essentieel. 

2.6. Project Toukomst

Door het bestuur van het Nationaal Programma is het project Toukomst 

opgestart. Dit project moet op basis van een brede inventarisatie van 

ideeën uit de samenleving van de gehele provincie Groningen (niet alleen 

het aardbevingsgebied) resulteren in enkele beeldbepalende en krachtige 

projecten. Deze projecten moeten bijdragen aan het nieuwe perspectief. Uit 

alle binnengekomen ideeën en voorstellen zijn 59 projecten opgesteld. Door 

de samenleving wordt een keuze gemaakt uit deze 59 projecten. Waar deze 

projecten een directe relatie hebben met Midden-Groningen, gaan we daarop 

aansluiten. Denkbare thema’s zijn landschapsontwikkeling, bevordering 

toerisme en recreatie, innovaties, cultuur en educatie.
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2.7. Samenwerking binnen het nationaal programma

Binnen NPG-verband werkt de gemeente Midden-Groningen samen met 

de gemeenten Het Hogeland, Oldambt, de nieuwe gemeente Eemsdelta 

(Appingedam. Delfzijl, Loppersum), Groningen en de provincie Groningen en 

sinds kort Westerkwartier. Deze gemeenten en de provincie werken elk vanuit 

hun eigen opgaven aan het nieuwe perspectief. Daarin zit vanzelfsprekend 

een aantal overeenkomsten en parallellen. Deze zijn samengebracht. 

De volgende gezamenlijke projecten zijn hiervoor nu in beeld:

Thema Project Trekker

Rijkdom Groninger 

Landschap
Opstellen landschapsvisie Provincie

Campus/Aansluiting 

Werk-Onderwijs

Samenbrengen van alle initiatieven op dit 

terrein: voorstel voor oprichten Campus

Programmabureau 

nationaal programma

Jeugd/onderwijs Extra Talenttijd/Verlengde schooldag
Programmabureau 

nationaal programma

Toekomstbestendig 

MKB

Opbouw infrastructuur ondernemers 

MKB draagt bij aan aantrekkelijkheid 

kleine kernen

Programmabureau 

nationaal programma 

Gemeente Eemsdelta

Gezondheid

Invulling rol van het nationaal programma 

voor gezondheid voor bevordering 

samenwerking

Rijk

Relatie fysiek/sociaal
Opgave aanscherpen in te organiseren 

bijeenkomst

Gemeente Groningen 

i.s.m. gemeente Midden-

Groningen

Toerisme als kans

Proces provinciale kadernota Toerisme 

verbinden met het proces van het 

nationaal programma

Provincie Groningen

In het verlengde hiervan gaan de gemeenten Groningen en Midden-Groningen 

samenwerken aan een aantal gemeenschappelijke opgaven, bijvoorbeeld:

 d Het project Groeningen: beide gemeenten zien een gemeenschappelijk 

belang in het versneld opstarten van een haalbaarheidsstudie naar de 

gewenste vaarverbindingen in dit gebied. 

 d De A7-zone: beide gemeenten zien een gemeenschappelijk belang in het 

opstellen van een integrale structuurschets voor de A7-zone voor het 

gedeelte stad-Zuidbroek/N33, om de landschappelijke en economische 

potenties in samenhang met elkaar in beeld te brengen. 

 d Beide gemeenten trekken samen op in de omvangrijke 

herstructureringsopgaven en delen daarin kennis en ervaringen, en 

sluiten aan op programma’s van het Rijk.

Gemeente Midden-Groningen werkt samen met de gemeenten Oldambt en 

Veendam en de provincie aan een overkoepelende visie op de gehele A7-zone 

binnen de provincie aan de oostzijde van de stad. 
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3. Lang en  
gelukkig leven 
waar je     ligt 
(maatschappelijk leefomgeving)

3.1. Inleiding 

Midden-Groningen streeft naar een lang, gezond en gelukkig leven 

in een aantrekkelijke sociale-, leef- en woonomgeving, nu en in de 

toekomst. Deze ambitie richt zich op de nu aanwezige mensen die 

hier wonen en werken en hoe het voor hen te verbeteren.
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3. Lang en gelukkig leven waar je     ligt 
(maatschappelijke leefomgeving)

Midden-Groningen wil over de gehele linie investeren in haar inwoners. 

De groepen aan de rand van de samenleving verdienen echter extra 

ondersteuning. Het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 

een slechte gezondheid, schulden en onvoldoende mogelijkheden om hun 

leven zelf op orde te brengen. Vooral de kinderen die opgroeien in deze  

- soms uitzichtloze - situaties hebben recht op een beter perspectief en een 

mogelijkheid om zich te ontworstelen aan de overerfbaarheid van een lage 

SES. Het huidige - bij de gemeente en instellingen beschikbare - gereedschap 

is verkokerd en heeft tot nu toe niet het gewenste resultaat opgeleverd. 

Inwoners verdienen een aanbod op maat dat past bij hun vaak 

samengestelde problemen. De gemeente gaat de synergie in de aanpak 

en methodologie verbeteren. Ook gaat de gemeente meer naar de 

mensen in (probleem)wijken. Zo kunnen productieve en duurzame 

samenwerkingsverbanden worden ontwikkeld met inwoners en partners. 

De voorstellen in dit programma zijn gebaseerd op de in 2019 vastgestelde 

‘Strategische visie sociale veerkracht in de praktijk’.

1. De gemeente wil de levensverwachting verhogen en de veerkracht en 

weerbaarheid versterken.  

2. In het kader van het nationaal programma zet Midden-Groningen in op 

het doorbreken van de overdracht van armoede tussen de generaties.  

3. Daarnaast gaat de gemeente de stress-gevende schulden voorkómen en 

aanpakken. 

4. De gemeente zet in op het realiseren en borgen van een breed vangnet 

rond inwoners met problemen.  

5. De gemeente werkt aan vitale ouderen die zelf de regie voeren.  

6. Tenslotte bevordert de gemeente een gezonde leefstijl (bewegen en 

gezond eten).

Op deze laatste twee punten heeft Midden-Groningen de wens om tot een 

uitbreiding van het Programmaplan te komen. Afhankelijk van de resterende 

ruimte in het Programmaplan en de initiatieven, wil Midden-Groningen de 

aanpak van de ouderenproblematiek en de ongezonde levensstijl versterken. 
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3.2. Concreet

De volgende projecten worden in het kader van het nationaal programma 

opgevoerd: 

1. Ervaringsdeskundigen als hulp en voorbeeld

Niets is zo krachtig als de hulp van een ervaringsdeskundige! De gemeente 

wil mensen die in de problemen hebben gezeten en eruit zijn gekomen, 

inzetten om rechtstreeks te helpen en om een voorbeeld te zijn. Dat vergt 

echter de nodige ondersteuning en opleiding. Hiervoor is over een periode 

van 10 jaar een investering vanuit het nationaal programma noodzakelijk. 

Het project draait met succes in de stad Groningen; er hoeft niet te worden 

geëxperimenteerd. De gemeente vraagt een bijdrage en over 5 jaar (na 

evaluatie) de tweede bijdrage.

Nr. Aandachtspunt
Uitwerking Ervaringsdeskundigen als hulp en 
voorbeeld

1 Aanvraag NPG-budget → € 1.000.000

2 Mogelijke cofinanciering -

3 Generaties Alle generaties 

4 Doelgroepen Alle inwoners op en rond de armoedegrens

5 Dorpen/wijken
Alle wijken en dorpen (accent op de meer stedelijke 
omgevingen)

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Gezondheid, leefbaarheid, armoede, schulden, sociale 
problemen, werk, veiligheid

8 Gemeentelijk beleid m.n. Strategische visie sociale veerkracht in de praktijk

9 Trekkend team BWRI/Kredietbank/sociale teams

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Midden

11 Trekkend partner -

12 Verwachte looptijd 5+5 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Het aantal gezinnen met problematische schulden 
is binnen 10 jaar tot vrijwel nul teruggebracht. Doel 
is een bredere welvaart en een beter gemiddeld 
besteedbaar inkomen. Geen/minder schulden 
draagt naar verwachting bij aan een beter ervaren 
gezondheid en een betere levensverwachting.
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3. Project IJsberg

De gemeente Midden-Groningen kent een forse schuldenproblematiek. 

Zeker 5.000 inwoners hebben een totale schuld van 50 miljoen euro. Ruim 

een kwart van de inwoners heeft te maken met min of meer problematische 

schulden. De schuldhulpverlening is volgens onze gesprekspartners 

versnipperd, er zijn meer dan 40 aanbieders bewindvoering. Daarnaast is 

het lastig om mensen die in de schulden dreigen te komen te helpen. Daar is 

project IJsberg op gericht; opspeuren en helpen, zodat problemen en stress 

worden voorkomen. Dit project heeft zich elders bewezen.

Nr. Aandachtspunt
Uitwerking Project IJsberg  
(voorkomen problematische schulden)

1 Aanvraag NPG-budget → € 2.000.000

2 Mogelijke cofinanciering -

3 Generaties Alle generaties 

4 Doelgroepen
Alle inwoners op en rond de armoedegrens met dreigende 
schulden

5 Dorpen/wijken
Alle wijken en dorpen (accent op de meer stedelijke 
omgevingen)

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Gezondheid, leefbaarheid, armoede, schulden, sociale 
problemen, werk, veiligheid

8 Gemeentelijk beleid m.n. Strategische visie sociale veerkracht in de praktijk

9 Trekkend team
Sociale teams/kredietbank/BWRI/ sociale 
uitvoeringbackoffice/gebiedsregie

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Hoog

11 Trekkend partner Kredietbank/sociale teams

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Het aantal gezinnen met problematische schulden 
is binnen 10 jaar tot vrijwel nul teruggebracht. Doel 
is een bredere welvaart en een beter gemiddeld 
besteedbaar inkomen. Geen/minder schulden draagt 
hopelijk bij aan een beter ervaren gezondheid en een 
betere levensverwachting.

4. Aanpak jongvolwassenen met schulden

Midden-Groningen heeft ongeveer 900 jongvolwassenen met schulden 

of betalingsachterstanden. We gaan met een jongerenkrediet voorkomen 

dat schulden van jongvolwassenen verder oplopen. Hierdoor kunnen 

jongvolwassenen weer werken aan hun perspectief. Ook is het belangrijk dat 

jongvolwassenen niet weer in zo’n situatie terecht komen. Daarom worden zij 

ondersteund om weer zelf hun financiën te beheren.

Nr. Aandachtspunt
Uitwerking Aanpak jongvolwassenen met 
schulden

1 Aanvraag NPG-budget → € 1.800.000

2 Mogelijke cofinanciering -

3 Generaties Jongvolwassenen (<27) 

4 Doelgroepen
Jongvolwassenen (<27) op en rond de armoedegrens met 
dreigende schulden

5 Dorpen/wijken
Alle wijken en dorpen (accent op de meer stedelijke 
omgevingen)

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Gezondheid, leefbaarheid, armoede, schulden, sociale 
problemen, werk, veiligheid

8 Gemeentelijk beleid m.n. Strategische visie sociale veerkracht in de praktijk

9 Trekkend team
Sociale teams/kredietbank/BWRI/ sociale 
uitvoeringbackoffice

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Hoog

11 Trekkend partner Kredietbank/BWRI/sociale teams

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Het aantal jongeren en startende gezinnen met 
problematische schulden is binnen 10 jaar tot vrijwel 
nul teruggebracht. Doel is een bredere welvaart en 
een beter gemiddeld besteedbaar inkomen. Geen/
minder schulden draagt hopelijk bij aan een beter 
ervaren gezondheid en een betere levensverwachting.
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5. Bevordering sociale veerkracht/Mobility Mentoring 

De Strategische visie sociale veerkracht is in juni 2019 door de gemeenteraad 

vastgesteld. Deze visie beoogt om met acht opgaven te komen tot minder 

zorg en ondersteuning en meer sociale veerkracht. Dit betekent dat we een 

beweging moeten maken van traditionele hulpverlening naar vormen van 

ondersteuning, die aansluiten bij de leefwereld en context van mensen. In 

de strategische visie gaat het om sociale veerkracht, om het bevorderen van 

eigenaarschap van mensen zelf, het versterken van hun zeggenschap (juist 

in situaties waarin die zeggenschap geen vanzelfsprekendheid meer is) en de 

kring om mensen heen groter maken. 

In de achtste opgave van de visie zijn daarom de sociale teams – als 

laagdrempelige toegang tot zorg en ondersteuning, dichtbij mensen in de 

buurt – als wegbereiders van de transformatie opgenomen. 

In de praktijk zijn hiervan al mooie voorbeelden te zien, maar lukt het nog 

niet om dit breder, meer fundamenteel neer te zetten. Om de beweging echt 

te kunnen maken, deze kritisch te volgen en te onderzoeken is een aanjager 

nodig die het vuur laat branden, die dit extra opstookt, zodat wezenlijk ander 

gedrag in de hulpverlening tot stand kan komen. Daar hoort ook actiegericht 

onderzoek bij: kijken naar wat een andere werkwijze/andere aanpak/ander 

gedrag op dat moment oplevert; niet een onderzoek naar vooraf verwachte 

resultaten, maar onderzoek dat meekijkt naar hoe dingen anders kunnen 

gaan, wat dat oplevert en wat mensen – professionals en inwoners – ervan 

kunnen leren. 

Deze aanjaagfunctie met actiegericht onderzoek is in eerste instantie voor 

een periode van 3 jaar nodig; in deze periode horen de gekozen projecten 

voor de 1e tranche goed op gang te zijn gekomen. Onderdeel van deze 

aanpak is de methodiek Mobility Mentoring, waarbij het uitgangspunt is 

dat de schuldenaar door schulden en stress niet meer rationeel handelt; 

de schuldenaar wordt met deze methodiek geholpen naar zelfstandigheid 

en rationeel denken en handelen. Deze methodiek is ontwikkeld door de 

Hogeschool Utrecht in samenwerking met het NVVK en Divosa. Het project 

voorziet in een scholing van de medewerkers van de gemeente om zo de 

juiste ondersteuning kunnen bieden. Dit project wordt ook genoemd in de 

strategische visie9 en is één van de opgaven10. 

Nr. Aandachtspunt
Uitwerking bevordering sociale veerkracht/
Mobility mentoring

1 Aanvraag NPG-budget → € 700.000

2 Mogelijke cofinanciering -

3 Generaties Alle generaties 

4 Doelgroepen
Inwoners op en rond de armoedegrens met dreigende 
schulden

5 Dorpen/wijken
Alle wijken en dorpen (accent op de meer stedelijke 
omgevingen)

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Gezondheid, leefbaarheid, armoede, schulden, sociale 
problemen, werk, veiligheid

8 Gemeentelijk beleid m.n. Strategische visie sociale veerkracht in de praktijk

9 Trekkend team BWRI/Kredietbank/sociale teams

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Hoog

11 Trekkend partner

12 Verwachte looptijd 1-2 jaar

13 Beoogde resultaten

1. De medewerkers van de gemeente M-G hebben 
aandacht voor de stressfactoren en een soms 
irrationeel handelen die schulden met zich 
meebrengen. Doel is een bredere welvaart een betere 
arbeidsparticipatie, een hoger besteedbaar inkomen 
en een betere levensverwachting. Hopelijk draagt het 
bij aan een betere SES en vermindert ook het aantal 
voortijdig schoolverlaters.

9 Strategische visie sociaal domein Midden-Groningen, sociale veerkracht in de praktijk (vastgesteld medio 2019) 
10 Opgave 1, armoede en schulden
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6. Voorzieningenwijzer 

De voorzieningenwijzer is een methodiek (deels digitaal) die door gemeenten 

en woning-bouwcorporaties wordt ontwikkeld en gebruikt bij het helpen 

van hun klanten. Het voorkomt bijvoorbeeld huurachterstanden. Het gaat 

om een bekend en bewezen instrument. Deelname vanuit de gemeente kan 

direct worden aangevraagd. Het gaat hier om een samenwerking met Lefier, 

Groninger Huis en Kwartier Zorg en Welzijn.

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Deelname voorzieningenwijzer

1 Aanvraag NPG-budget → € 250.000

2 Mogelijke cofinanciering Lefier en Kwartier

3 Generaties Alle generaties 

4 Doelgroepen
Inwoners op en rond de armoedegrens met dreigende 
schulden

5 Dorpen/wijken
Alle wijken en dorpen (accent op de meer stedelijke 
omgevingen)

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Gezondheid, leefbaarheid, armoede, schulden, sociale 
problemen, werk, veiligheid

8 Gemeentelijk beleid m.n. Strategische visie sociale veerkracht in de praktijk

9 Trekkend team BWRI/sociale uitvoering backoffice/ I&A/sociaal beleid

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Hoog

11 Trekkend partner -

12 Verwachte looptijd 2-3 jaar (daarna een ‘staande’ voorziening)

13 Beoogde resultaten

1. Het aantal inwoners met problematische schulden 
is binnen 10 jaar tot vrijwel nul teruggebracht. Doel 
is een bredere welvaart en een beter gemiddeld 
besteedbaar inkomen. Geen/minder schulden draagt 
hopelijk bij aan een beter ervaren gezondheid en een 
betere levensverwachting.
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Nr. Aandachtspunt Uitwerking Mad Pride oefenhuis

1 Aanvraag NPG-budget → € 2.000.000

2 Mogelijke cofinanciering -

3 Generaties Alle generaties 

4 Doelgroepen Inwoners met een psychische of sociale beperking

5 Dorpen/wijken
Alle wijken en dorpen (accent op de meer stedelijke 
omgevingen)

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Gezondheid, leefbaarheid, armoede, schulden, sociale 
problemen, werk, veiligheid

8 Gemeentelijk beleid m.n. Strategische visie sociale veerkracht in de praktijk

9 Trekkend team Sociaal beleid/sociale teams

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Hoog

11 Trekkend partner
BWRI/sociale teams/sociale uitvoering backoffice/sociaal 
beleid

12 Verwachte looptijd 3-4 jaar (daarna reguliere uitvoering)

13 Beoogde resultaten

1. Inwoners met een psychische of sociale beperking 
zijn in kaart gebracht.

2. Zeker 50% van de inwoners met een psychische of 
sociale beperking komen regelmatig naar een Made 
Pride oefenhuis.

3. Zeker 20% van de ‘klanten’ groeit door naar ‘vrijwilliger’.
4. Doel is een bredere welvaart, een betere participatie 

in de samenleving, een hogere SES en hopelijk 
deelname aan opleidingen. Daarnaast is dit project 
gericht op een betere ervaring van het eigen leven 
(o.a. gezondheid en eigen regie).

7. Mad Pride oefenhuis 

Een deel van de inwoners van Midden-Groningen valt tussen wal en schip 

in het huidige aanbod van de reguliere hulpverlening. Midden-Groningen 

wil beter kunnen inspelen op hun specifieke wensen, noden en behoeften. 

De gemeente wil ‘plekken’ inrichten waar inwoners met een psychische of 

sociale beperking directe hulp krijgen en onder begeleiding doorgroeien van 

deelnemer naar vrijwilliger. Er wordt gebruik gemaakt van ieders potentieel. 

Dit project vraagt continuïteit in begeleiding.
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8. Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)

Zeer kwetsbare jongeren hebben vaak het meeste baat bij ondersteuning 

en advies van iemand die ze vertrouwen en die ‘nabij’ is. Ze kiezen een 

mentor om hen te begeleiden uit hun problematische situatie. Het betreft 

jongeren met probleemgedrag (of niet begrepen gedrag) in gezinnen en/of 

onderwijs, waardoor ze buiten de boot dreigen te vallen (uithuisplaatsing 

en thuiszitters). De gemeente wil de JIM wel begeleiding en ondersteuning 

kunnen bieden. Ook dit is een bekende werkzame methodiek.

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)

1 Aanvraag NPG-budget → € 250.000

2 Mogelijke cofinanciering -

3 Generaties Jongeren

4 Doelgroepen Jongeren met problemen/beperkingen

5 Dorpen/wijken
Alle wijken en dorpen (accent op de meer stedelijke 
omgevingen)

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Gezondheid, leefbaarheid, armoede, schulden, sociale 
problemen, werk, veiligheid

8 Gemeentelijk beleid m.n. Strategische visie sociale veerkracht in de praktijk

9 Trekkend team Sociale teams/sociaal beleid/BWRI

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Midden

11 Trekkend partner -

12 Verwachte looptijd Maximaal 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Jongeren met een psychische of sociale beperking 
zijn in kaart gebracht.

2. Zeker 50% van de jongeren met een psychische of 
sociale beperking heeft een JIM.

3. Doel is een bredere welvaart, een betere participatie 
in de samenleving, een hogere SES en hopelijk 
deelname aan opleidingen. Daarnaast is dit project 
gericht op een betere ervaring van het eigen leven 
(o.a. gezondheid en eigen regie).

9. Edu-actief centrum

Het centrum wordt ontwikkeld voor kwetsbare mensen in een sociaal 

isolement die graag actiever willen deelnemen. Tot deze doelgroep behoren 

statushouders, maar ook nieuwkomers die het inburgeringstraject al 

doorlopen hebben. Het centrum biedt een veilige omgeving en er kan gewerkt 

worden aan een individuele (talent)ontwikkeling.

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Edu-actief centrum

1 Aanvraag NPG-budget → € 1.000.000

2 Mogelijke cofinanciering -

3 Generaties Alle generaties (voor jongeren zijn andere opties)

4 Doelgroepen
Mensen in sociaal isolement (incl. nieuwkomers/
oudkomers)

5 Dorpen/wijken
Alle wijken en dorpen (accent op de meer stedelijke 
omgevingen)

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Gezondheid, leefbaarheid, armoede, schulden, sociale 
problemen, werk, veiligheid

8 Gemeentelijk beleid m.n. Strategische visie sociale veerkracht in de praktijk

9 Trekkend team BWRI/sociaal beleid

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Onbekend

11 Trekkend partner -

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Mensen in isolement zijn in kaart.
2. 50% heeft binnen 10 jaar de aansluiting bij de 

maatschappij weer gevonden.
3. Doel is een bredere welvaart, een betere participatie 

in de samenleving, een hogere SES en hopelijk 
deelname aan opleidingen. Daarnaast is dit project 
gericht op een betere ervaring van het eigen leven 
(o.a. gezondheid en minder eenzaamheid).
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10. Project Mien Stee

Dit project in samenwerking met woningbouwvereniging Groninger Huis en 

stichting Terwille11, voorziet in het beschikbaar stellen van een woonvorm voor 

de OGGZ doelgroep12. Met deze ondersteuning krijgt de doelgroep ruimte om 

verantwoordelijkheden te leren en zo een hersteltraject aan te gaan. Bij dit 

project ligt ook een integraal verband met leefomgeving en de aanpak van 

verpauperde panden. Het gaat om een bewezen aanpak. 

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Mien Stee

1 Aanvraag NPG-budget → € 1.100.000

2 Mogelijke cofinanciering Groninger Huis en Terwille

3 Generaties Alle generaties 

4 Doelgroepen OGGZ-doelgroep

5 Dorpen/wijken Alle wijken en dorpen 

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Gezondheid, leefbaarheid, armoede, schulden, sociale 
problemen, werk, veiligheid

8 Gemeentelijk beleid m.n. Strategische visie sociale veerkracht in de praktijk

9 Trekkend team Omgevingskwaliteit/sociaal beleid/sociale teams

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Midden

11 Trekkend partner Evt. Groninger Huis en Terwille

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. OGGZ-doelgroep in kaart.
2. 50% heeft binnen 10 jaar de aansluiting bij de 

maatschappij weer gevonden.
3. Doel is een bredere welvaart, een betere participatie 

in de samenleving, een hogere SES en hopelijk 
deelname aan opleidingen. Daarnaast is dit project 
gericht op een betere ervaring van het eigen leven 
(o.a. gezondheid en minder eenzaamheid).

11  www.terwille.nl
12  Openbare geestelijke gezondheidszorg, richt zich op sociaal kwetsbare burgers die niet direct 
om hulp vragen maar die hulp wel nodig hebben

11. Vitale ouderen

Een trainer/begeleider biedt ouderen een programma om onder begeleiding 

gezond te bewegen. Hier worden sociale netwerken ontwikkeld en er kunnen 

problemen van ouderen worden opgelost. Bijvoorbeeld wandelen is een 

bewezen - en soms vergoed - concept.

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Vitale ouderen

1 Aanvraag NPG-budget → € 260.000

2 Mogelijke cofinanciering -

3 Generaties Ouderen

4 Doelgroepen -

5 Dorpen/wijken Alle wijken en dorpen 

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Gezondheid, leefbaarheid, armoede, schulden, sociale 
problemen, werk, veiligheid, eenzaamheid

8 Gemeentelijk beleid m.n. Strategische visie sociale veerkracht in de praktijk

9 Trekkend team Sociaal beleid/sport en bewegen

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Nihil

11 Trekkend partner Private partij (vraagt overigens (€ 400.000)

12 Verwachte looptijd 2-3 jaar (daarna zelfvoorzienend)

13 Beoogde resultaten

1. Ouderen met bewegingsarmoede zijn in beeld.
2. 50% daarvan is weer fysiek actief.
3. Doel is een bredere welvaart, een betere participatie 

in de samenleving, Daarnaast is dit project gericht 
op een betere ervaring van het eigen leven (o.a. 
gezondheid en minder eenzaamheid).

http://www.terwille.nl
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12. Bewonersbedrijven

De gemeente wil bewonersbedrijven stimuleren en ondersteunen. Dergelijke 

bedrijven kunnen zich op verschillende concrete maatschappelijke doelen 

richten, maar hebben altijd effect voor de sociale samenhang, het signaleren 

van problemen, arbeidstoeleiding en het doorbreken van isolement. 

Rond bewonersbedrijven kunnen de voorgaande projecten geïntegreerd 

aangeboden worden. Dit is een bewezen concept waaraan ook andere partijen 

bijdragen. De gemeente helpt uitsluitend bij de opstart; een bewonersbedrijf 

kan daarna de ‘eigen broek ophouden’.

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Bewonersbedrijven

1 Aanvraag NPG-budget → € 1.250.000

2 Mogelijke cofinanciering KNHM

3 Generaties Alle

4 Doelgroepen -

5 Dorpen/wijken Alle wijken en dorpen 

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Gezondheid, leefbaarheid, armoede, schulden, sociale 
problemen, werk, veiligheid, eenzaamheid, werk, leren, 
stages

8 Gemeentelijk beleid m.n. Strategische visie sociale veerkracht in de praktijk

9 Trekkend team Omgevingskwaliteit/RO   

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Midden

11 Trekkend partner Bewoners zelf, ondersteund door bijv. KNHM

12 Verwachte looptijd In principe alleen startgeld, daarna zelfvoorzienend

13 Beoogde resultaten

1. Vijf zelfvoorzienende bewonersbedrijven.
2. Alle bewonersbedrijven ondersteunen de 

wijkontwikkeling.
3. Doel is een bredere welvaart, een betere participatie 

in de samenleving, (leer/werk)plekken en 
nieuwe banen. Bewonersbedrijven dragen bij 
aan de leefbaarheid van een wijk. Sommige 
bewonersbedrijven (energiecoöperaties) zullen 
bijdragen aan de vermindering van CO2 uitstoot of 
aan het verminderen van hittestress of wateroverlast 
(coöperatie beheer leefomgeving).
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3.3. Investeringen Lang en gelukkig leven waar je       ligt  
 (maatschappelijke omgeving)

Voor deze ambitie kan voor ca. 13 miljoen aan NPG-aanvragen worden 

ingediend. Hiervan kan een deel op kortere termijn worden aangevraagd. 

Een ander deel zal eerst verder moeten worden uitgewerkt. Deze keuze 

wordt in een separaat document uitgewerkt.

Nr. Ambities Speerpunten Doelen Projecten
Mogelijk op 

korte termijn
Mogelijk op 

lange termijn
Totaal mogelijke 

NPG aanvragen

1 Lang en gelukkig leven waar je hart ligt

Levensverwachting

Veerkracht en weerbaarheid

Gezondheid en veerkracht

Financiële zelfredzaamheid

Eigen regie ouderen

1.1 Project Ervaringsdeskundigen €  500.000 €  500.000 €  1.000.000 

1.2 Project Gezinscoaching (nader te bepalen) €  1.000.000 €  1.000.000 

1.4 Project IJsberg €  2.000.000 € €  2.000.000 

Start van verminderen schulden jongeren €  1.800.000 € €  1.800.000 

1.5 Project bevorderen sociale veerkracht /Mobility Mentoring €  700.000 €  700.000 

1.6 Project VoorzieningenWijzer €  250.000 € €  250.000 

1.7 Project Mad Pride oefenhuis €  2.000.000 € €  2.000.000 

1.8 Project JIM €  250.000 € € 250.000 

1.9 Project Edu-actief centrum (nader te bepalen) € €  1.000.000 €  1.000.000 

1.10 Project Vitale ouderen €  260.000 € €  260.000 

1.11 Mien Stee €  1.100.000 € €  1.100.000 

1.12 Bewonersbedrijven €  1.250.000 € €  1.250.000 

          Sub-totaal Lang en gelukkig leven waar je hart ligt (maatschappelijke omgeving) € 9.410.000 € 3.200.000 € 12.610.000
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3.4. Verantwoording

Het kernwoord in deze ambitie is sociaal, het creëren van een sociale 

leefomgeving. Het voor deze ambitie ingestelde kernteam heeft ingezet 

op een zo breed mogelijke participatie, noodzakelijk om te komen tot een 

breed draagvlak voor concrete handelingsplannen. Samen met de betrokken 

organisaties en de samenleving wilden we vanuit de visie (dat eenieder mens 

telt en mee kan doen) komen tot concrete handelingsplannen en kijken 

welke impuls het NPG hierin kan bieden.

De eerste stap was een informatiemiddag eind februari 2020 waar aan 

diverse organisaties, de Adviesraad Sociaal Domein en collega’s een uitleg 

is gegeven van het Strategisch Kader in het algemeen en deze ambitie in 

het bijzonder. De aanwezigen werden uitgenodigd om voor deze ambitie met 

ideeën en suggesties te komen. Ideeën en suggesties die met de indieners, 

als medeverantwoordelijken, uitgewerkt konden worden tot concrete 

projecten.

Door de Covid-19 crisis is het daarna niet gekomen tot de gewenste 

participatie met inwoners en geïnteresseerde organisaties.  

In juni zijn over de vier thema’s: 

1. Vangnet/ kring breder maken,

2. Wegnemen stressfactoren,

3. Ouderen nu en in de toekomst,

4. Doorbreken intergenerationele overdracht van armoede,

verdiepingsgesprekken gevoerd met betrokken organisaties, zowel 

lokaal, regionaal als landelijk. De uitkomsten van deze gesprekken zijn 

meegenomen in de uitwerking van handelingsplannen.
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4. Lang en  
gelukkig leven 
waar je     ligt 
(gebouwde leefomgeving)

4.1. Inleiding 

‘Midden-Groningen streeft naar een lang, gezond en gelukkig leven 

in een aantrekkelijke sociale-, leef- en woonomgeving, nu en in de 

toekomst. Deze ambitie richt zich op de nu aanwezige mensen’. 

‘Het realiseren van wervende woonmilieus’ (uit de ambitie Open je                                          

      voor Midden-Groningen) is in verband met de logische 

samenhang met de gebouwde leefomgeving hier opgenomen in 

een project (Hoogezand-Noord) en geraamd.
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Een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving heeft wat ons betreft de volgende 

kenmerken: de woningen zijn duurzaam (voldoen aan de laatste bouweisen; goed 

geïsoleerd en bij voorkeur nul-op-de-meter). Het effect is een lagere uitstoot van 

fijnstof, stikstof en CO2. Daarnaast is ook de openbare ruimte goed ingericht. Dat 

betekent in onze visie met veel groen en plekken om te ontmoeten en te bewegen. In 

de stedelijke gebieden komt meer ruimte voor water. Zowel water als groen dragen 

bij aan het verminderen van de hittestress. Groen helpt ook tegen geluidsoverlast 

en vangt stikstof (en ook andere verontreiniging) af. Stedelijk water geeft minder 

piekbelasting in riolen en waterzuivering, waardoor minder overstorten plaatsvinden 

en minder berging noodzakelijk is. Midden-Groningen is bij alle projecten steeds 

op zoek naar mogelijkheden om binnen de “rode grenzen“ te herstructureren en te 

bouwen. Zo voorkomen we aantasting van het landschap en laten we ruimte voor 

biodiversiteit. Bij de “stoffering“ van geherstructureerde of nieuwe wijken, zullen 

we steeds letten op de variëteit in groen en de mogelijkheden om met minimaal 

onderhoud (minder maaien) een aantrekkelijk beeld te creëren. 

Delen van de grotere kernen en dorpen in Midden-Groningen zijn niet ‘up-

to-date’. In de centra vallen ‘gaten’ omdat winkels verdwijnen en hier en 

daar staan ook andere voorzieningen onder druk. De openbare ruimte is op 

meerdere plekken sleets. Midden-Groningen wil de dorpen ondersteunen 

bij het maken of actualiseren van dorpsplannen en een bedrag reserveren 

voor niet-rendabele, maar noodzakelijke verbeteringen. De gemeente 

gaat aan de slag met de problematiek van de verpauperde panden en 

wil het aantal in 10 jaar halveren. We houden daarbij alle opties open (te 

starten met handhaving) en reserveren geld om een oplossing te bieden 

voor de problemen. Samen met de woningbouwcorporaties pakken wij de 

herstructurering van een aantal wijken op. Deze herstructurering beperkt 

zich niet tot de aanpak van huurwoningen, ook de goedkope particuliere 

woningvoorraad, waaronder het ‘gespikkeld bezit13’ wordt meegenomen.  

Vanuit het nationaal programma zullen middelen worden ingezet om te 

verduurzamen en te verbeteren. Daarnaast wil de gemeente NPG-geld 

investeren in de openbare ruimte (toegankelijkheid, groen, klimaatbestendig, 

uitnodigend tot bewegen en ontmoeten). Ook wil de gemeente NPG-geld 

gebruiken om de kwaliteit van de historische lintbebouwingen te versterken. 

Tenslotte ontwikkelt de gemeente nieuwe wervende woonmilieus; waarbij de 

onrendabele top met NPG-geld wordt afgedekt.

Midden-Groningen heeft een voorzichtige inventarisatie gemaakt van het 

gemeentelijk aandeel in herstructureringsopgaven. De lijst omvat zeker 

28 te onderscheiden opgaven en een gemeentelijk investeringsaandeel 

van meer dan 100 miljoen (naast de enorme bedragen die woningbouw-

corporaties investeren). Zo’n lijst is niet binnen 10 jaar op te lossen. 

Midden-Groningen maakt een lange termijnplanning en zal in het kader 

van o.a. de verstedelijkingsstrategie voor de regio Groningen-Assen ook 

bij het Rijk aankloppen. In het kader van het nationaal programma heeft 

Midden-Groningen nu speerpunten en projecten geselecteerd waarvan 

een groot hefboomeffect wordt verwacht. Het gaat om het verbeteren van 

wijken, buurten en dorpen. Deels gaat het om voorgenomen gebiedsgerichte 

aanpakken met een aanzienlijke onrendabele top, die met NPG-geld aan 

een goede start worden geholpen. In die gebieden gaat het om een integrale 

en samenhangende aanpak: woningverbetering, verbetering openbare 

ruimte, verminderen van de verwevenheid van bedrijfs- en woonfuncties, 

het oplossen van verpauperde panden/situaties en het ontwikkelen 

van aantrekkelijke nieuwe woonmilieus. Het gaat niet alleen om fysieke 

maatregelen. Er is ook aandacht voor sociale thema’s. De inzet op de 

bijvoorbeeld ‘extra talenttijd’, het aanpakken van de schuldenproblematiek 

of veiligheid zal zeker in deze herstructureringsgebieden integraal worden 

opgepakt. Op gebiedsniveau zijn er dus heel veel haakjes naar de andere 

ambities. Hier ontstaat de echte meerwaarde van een programmaplan.

13 Er is sprake van gespikkeld bezit op het moment dat een woningbouwcorporatie in een woonblok 
een deel van de woningen heeft verkocht. Hierdoor is er geen aansluitend bezit meer voor de 
woningbouwcorporatie.
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4.2. Concreet

De volgende projecten worden in het kader van het nationaal programma 

opgevoerd:

1. Het maken of actualiseren van dorpsplannen en het realiseren van die plannen

Bewoners van de dorpen gaan zelf aan de slag met het maken van de 

plannen. Ze kunnen daar ondersteuning bij krijgen van de gemeente. Deze 

ondersteuning wordt uit NPG-geld gefinancierd. Dorpsplannen gaan over 

de gebouwde omgeving, de openbare ruimte, de voorzieningen, de bereik-

baarheid, duurzaamheid, de veiligheid en de sociale vraagstukken. Uit 

de dorpsplannen komen verbeterplannen. Knelpunten die de realisatie 

van een dorpsplan in de weg staan, wil de gemeente kunnen oplossen 

met NPG-geld. Het kan gaan om nieuwe invullingen van braakliggende 

terreinen, verpauperde of leegstaande panden, passende woonruimte voor 

senioren/starters en de herinrichting van de openbare ruimte (onrendabele 

toppen). Daarnaast kan het bijvoorbeeld ook gaan om (toegankelijkheid 

van) voorzieningen, bereikbaarheid, duurzaamheid, onderwijs, armoede, 

laaggeletterdheid, recreatie, duurzaamheid, overlast bedrijvigheid. 

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Dorpsplannen maken en realiseren

1 Aanvraag NPG-budget 7.500.000

2 Mogelijke cofinanciering Vereniging Groninger Dorpen, Regiodeal Oost-Groningen

3 Generaties Alle

4 Doelgroepen Alle

5 Dorpen/wijken Alle

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

In principe alle ambities en alle beleidsterreinen

8 Gemeentelijk beleid m.n. Woonvisie

9 Trekkend team gemeente Omgevingskwaliteit/IBOR/EPO/RO

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Hoog

11 Trekkend partner Eventueel Vereniging Groninger Dorpen

12 Verwachte looptijd 5 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Organisatie/vertegenwoordiging als legitieme vertegenwoordiging van 
dorps/- wijkbewoners.

2. Actuele dorps- of wijkplannen voor alle dorpen en wijken voor 2026.
3. Binnen twee jaar is transformatie centrum Muntendam gestart (schop in 

de grond). 
4. Binnen 3 jaar hebben 8 dorpen met een versterkingsopgave door het 

dorp vastgestelde prioriteiten op het gebied van leefbaarheid, sociaal en 
wonen.

5. Binnen 10 jaar zijn daarvan alle goedkeurde prioriteiten gerealiseerd.
6. Binnen 5 jaar hebben 16 dorpen zonder versterkingsopgave door het dorp 

vastgestelde prioriteiten op het gebied van leefbaarheid.
7. Binnen 10 jaar zijn 75% van alle goedgekeurde prioriteiten gerealiseerd.
8. Braakliggende terreinen hebben binnen 5 jaar een nieuwe passende 

invulling.
9. Doel is om de tevredenheid over de woning en de leefomgeving te 

verbeteren.  
10. Doel is om tot duurzame plannen te komen en die te realiseren.  

De gemeente streeft naar een betere leefbaarheid (tevredenheid met 
woning en leefomgeving, meer bewegen en ontmoeten. De gemeente 
zal stimuleren dat groen en ruimte voor water in de plannen worden 
opgenomen. De mogelijkheden om (bijvoorbeeld leeftijdsbestendig) te 
bouwen in het centrum voorkomt dat onnodig inbreuk wordt gedaan 
op het landelijk gebied en de biodiversiteit. De gemeente streeft naar 
duurzame beplanting bij herinrichting. Nieuw groen zal gericht zijn op 
biodiversiteit.
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2. Herstructureren Hoogezand-Noord

Herstructureren van wijken en buurten gaat over meer dan grootschalige 

renovatie, sloop - en vervangende nieuwbouw van huurwoningen, 

of de aanpak van verpauperde panden. Midden-Groningen wil met 

herstructurering werken aan goede wijken met toekomstbestendige en 

duurzame huur- en koopwoningen, goede (toegankelijke) voorzieningen en 

een groene, gezonde openbare ruimte die uitnodigt tot contact en bewegen. 

De openbare ruimte moet ook een bijdrage leveren aan vermindering van 

hittestress en wateroverlast. Waar mogelijk wil Midden-Groningen wervende 

nieuwe woonmilieus toevoegen die de maatschappelijke draagkracht 

van de wijk, maar ook die van de hele gemeente, vergroten. Bovenal wil 

Midden-Groningen ook de sociale infrastructuur en de leefbaarheid 

versterken. Dat kan door projecten uit de andere ambities te integreren in 

een gebiedsgerichte aanpak. Herstructurering biedt mooie kansen voor 

bijvoorbeeld veiligheid, jongerenwerk, werken aan schulden of aan het 

bestrijden van laaggeletterdheid.

De verbetering van woningen is in eerste instantie een opgave voor de 

eigenaren; woningcorporaties, particuliere verhuurders en eigenaar-

bewoners. De woningcorporaties pakken die verantwoordelijkheid op 

voor hun bezit. De gemeente wil hierbij aanhaken en NPG-geld inzetten 

voor vernieuwing en verduurzaming van de woonomgeving en het 

oplossen van knelpunten met betrekking tot leefbaarheid en particuliere 

woningverbetering.

De gemeente Midden-Groningen heeft meerdere herstructureringsopgaven, 

maar zet NPG-geld in voor de herstructurering en transformatie van 

Hoogezand-Noord: dit is een groot gebied waar de woningbouwcorporaties 

van plan zijn hun bezit te vernieuwen.  

 

De verwachting op basis van de eerste plannen, is dat de gemeente voor  

fase 1 dekking moet zoeken voor:

1. Mogelijk investeringsvolume grondexploitatie 14 miljoen;

2. Verwachte sociaaleconomische opgaven 5 miljoen.

De gemeente investeert in de openbare ruimte, in een oplossing rond rotte 

kiezen en bedrijven-terreinen en in de versterking van de sociale structuur 

en de sociaaleconomische positie van bewo-ners. Concreet betekent 

dit het oplossen van ongewenste verwevenheid van wonen en bedrijvig-

heid, het aanpakken van verpauperde panden, een klimaatbestendige 

en aantrekkelijke openbare ruimte en de realisatie van een wervend 

woonmilieu langs het Winschoterdiep. De sociaalecono-mische maatregelen 

die zijn voorzien in de plannen voor Hoogezand-Noord en hebben voor 

een deel betrekking op de andere ambities (veiligheid/ondermijning, 

schuldenproblematiek etc.) en voor een deel zijn ze uniek voor deze 

herstructurering (werkzaamheden passend bij het opbouwen van een 

wijk). Een deel van de dekking voor deze eerste fase van Hoogezand-Noord 

wordt nu ondergebracht in dit projectvoorstel (namelijk 13 miljoen). Een 

deel zal moeten worden gevonden in de projecten verpauperde panden, 

herstructurering bedrijventerreinen, veiligheid en in de ambitie sociaal. 

Daarnaast zullen aanvullend andere fondsen moeten worden geworven. 
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Nr. Aandachtspunt Uitwerking Herstructureren Hoogezand-Noord

1 Aanvraag NPG-budget € 13.000.000

2 Mogelijke cofinanciering Woningbouwcorporaties ca. 73.000.000

3 Generaties Alle

4 Doelgroepen Alle

5 Dorpen/wijken Stedelijke woonomgeving

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

In principe alle ambities en alle beleidsterreinen

8 Gemeentelijk beleid m.n. Woonvisie

9 Trekkend team gemeente Omgevingskwaliteit/IBOR/EPO/RO

10
Druk op gemeentelijke 

organisatie
Hoog

11 Trekkend partner Woningbouwcorporaties

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Minimaal een halvering van het aantal/aandeel ‘verouderde’ 
woningen. 

2. De leefbaarheidsscore (BZK) gaat naar ruim-voldoende. 
3. Hoogezand-Noord scoort na 10 jaar voldoende op 

3.1.        De onderhoudssituatie van het openbaar gebied; 
3.2.       De veiligheidsscore.

4. Kwetsbare mensen zijn binnen 10 jaar fatsoenlijk gehuisvest. 
Binnen 10 jaar voldoet alle kamerverhuur aan alle 
voorschriften.

5. Straatmeubilair en activiteitenplekken sluiten - binnen 10 
jaar - aan bij de bevolkingssamenstelling.

6. Binnen 10 jaar is het aardgasverbruik van woningen met 50% 
afgenomen (Duurzaamheidsvisie).

7. Hoogezand-Noord voldoet binnen 10 jaar aan het VN-verdrag 
handicap.

8. Herstructurering voorkomt dat onnodig gebouwd gaat 
worden in het buitengebied. De gemeente streeft naar een 
duurzame opbouw en inrichting van het gebied. De woningen 
worden op niveau gebracht door de woningbouwcorporaties 
als het gaat om isolatie en energieverbruik. Hierdoor 
verminderen CO2, fijnstof en stikstof uitstoot. Daarnaast 
wordt veel groen en water in het plan opgenomen tegen 
hittestress, geluidsoverlast, luchtvervuiling en wateroverlast.  
De gemeente kiest hier voor duurzame beplanting.
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3. Duurzaam particulier bezit 

Midden-Groningen kent veel goedkoop particulier bezit dat niet meer 

voldoet aan de eisen van deze tijd. Een deel van de eigenaren beschikt over 

onvoldoende middelen om hun huis op te knappen en te verduurzamen. 

De gemeente wil daar met NPG-geld een impuls aan geven en dient het 

experiment Spoorstraat-Kieldiep in bij het nationaal programma. Bij succes 

wordt dit uitgerold naar andere wijken (zoals Hoogezand-Noord en Gorecht-

West).

1. Spoorstraat-Kieldiep: Deze buurt telt ongeveer 120 woningen in 

particulier bezit. Veel woningen verkeren in een slechte staat en 

veel eigenaren zijn niet kredietwaardig. De gemeente kan niet direct 

ingrijpen, maar gaat het volgende experiment uitvoeren. De gemeente 

koopt één woning, ontwikkelt daarvoor samen met bewoners en 

deskundigen verbeterpakketten die in alle woningen kunnen worden 

aangebracht. Die verbeterpakketten worden getest in de aangekochte 

woning en inwoners kunnen daar inspiratie opdoen voor hun eigen huis. 

De gemeente biedt pakketten die inwoners zelf kunnen toepassen in 

hun woning. De gemeente zorgt voor begeleiding en eventueel opleiding 

van de bewoners, zodat ze zelf aan de slag kunnen. Bewoners kunnen 

goedkoop lenen voor de pakketten. Dit project kan binnen afzienbare 

tijd verder worden uitgewerkt en aangevraagd. Nadat de woningen zijn 

opgeknapt zal de gemeente samen met de bewoners een plan voor 

vernieuwing van de openbare ruimte ontwikkelen en uitvoeren. 

2. Afronding Gorecht-West. Hier voert Lefier een forse 

herstructureringsoperatie uit. Er zijn tot nu toe geen oplossingen voor 

verbetering en verduurzaming van goedkoop particulier bezit. Voor 

woningeigenaren wil de gemeente met NPG-geld, in aanvulling op de 

bestaande regelingen, verbeterpakketten aanbieden en begeleiden 

bij het realiseren van die pakketten. Dit plan wordt later ingediend; 

afhankelijk van het succes van Spoorstraat-Kieldiep.

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Duurzaam particulier bezit

1 Aanvraag NPG-budget
€ 1.000.000  (woningverbetering Spoorstraat-Kieldiep
€ 1.000.000 (openbare ruimte Spoorstraat Kieldiep)
  € 500.000 (woningverbetering Gorecht-West)

2 Mogelijke cofinanciering Duurzaamheidsfondsen 

3 Generaties Alle

4 Doelgroepen
Particulier woningbezitters uit de lagere 
inkomenscategorieën met een eigen woning

5 Dorpen/wijken
Experimenteerruimte nodig in stedelijke woonomgeving, 
bij gebleken succes uitrol over de gemeente

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

In principe duurzaamheid, leefbaarheid, maar 
ook combinatie met aanpak armoede en 
schuldenproblematiek

8 Gemeentelijk beleid m.n. Woonvisie

9 Trekkend team gemeente Omgevingskwaliteit/RO/EPO

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Hoog

11 Trekkend partner Nader te bepalen

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Binnen 10 jaar halvering van ‘verouderde’ 
woningvoorraad in de genoemde gebieden.

2. De woningen worden vooral door de eigenaren 
op niveau gebracht als het gaat om isolatie en 
energieverbruik. Hierdoor verminderen CO2, fijnstof 
en stikstof uitstoot. Daarnaast wordt groen en 
water in het plan opgenomen tegen hittestress, 
geluidsoverlast, luchtvervuiling en wateroverlast.  
De gemeente kiest hier voor duurzame beplanting. 
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4. Aanpak verpauperde panden 

Midden-Groningen wil met NPG-geld een brede aanpak ontwikkelen om 

verpauperde panden op te lossen: van ondersteunen van welwillende, 

kwetsbare pandeigenaren tot handhaving bij gevaarlijke en ongewenste 

situaties. Wij hebben ervaring met de menukaart RWLP Oost-Groningen 

en hebben gemerkt dat het vaak niet mogelijk is om een sluitende 

business case te ontwikkelen. Wij willen NPG-middelen inzetten om wel 

tot oplossingen en een sluitende business case te komen voor verpauperd 

bezit. Hiermee verbeteren wij niet alleen het aanzicht, maar pakken wij ook 

maatschappelijke problemen (slechte huisvesting) en overlast gevende 

situaties aan. 

1. De gemeente investeert in controle en handhaving; daartoe zullen eerst 

de regels worden aangescherpt (zie thema Veiligheid). 

2. Daarnaast gaat de gemeente actief op zoek naar de eigenaren van 

‘slechtere’ panden en helpt zo nodig de eigenaren bij het maken van een 

verbeterplan (incl. verduurzaming), maakt afspraken over de realisatie 

en biedt ondersteuning bij de aanvraag van eventuele subsidies en via 

maatwerkleningen14. 

3. De gemeente maakt afspraken over het neerzetten van projecten die 

kwaliteit toevoegen aan de gebouwde omgeving. De gemeente ontwikkelt 

een certificaat voor pandeigenaren en projectontwikkelaars die voldoen 

aan gemeentelijke kwaliteitseisen (zoals verhuurvorm, contractvorm, 

kwaliteit van het pand, duurzaamheid, kwaliteit van de woningen etc.) 

en het voldoen aan plaatselijke en landelijke regelgeving (in brede zin). 

Ondernemers/pandeigenaren met een dergelijk certificaat kunnen 

rekenen op een vlotte samenwerking met de gemeente. 

4. Indien plannen van eigenaren niet tot stand komen of bijdragen aan de 

door de gemeente beoogde kwaliteit, kan de gemeente overwegen om 

panden te kopen en te herontwikkelen. De gemeente reserveert NPG-geld 

voor de aankoop en verbetering van een pand (of situatie). 

5. Midden-Groningen wil met NPG-gelden een impuls geven door een loket 

duurzaam verbouwen te openen. Hier kunnen eigenaren terecht om 

oplossingen te toetsen of te ontwikkelen. 

Bijvoorbeeld het Stadshart van Hoogezand kent een aantal panden die het 

aanzicht negatief beïnvloeden; het zijn blokkades bij het verbeteren van het 

Stadshart. De gemeente wil ruimte om voor deze panden tot oplossingen te 

komen. Ook in Hoogezand-Noord staan meerdere verpauperde panden die 

met behulp van dit projectbudget aangepakt gaan worden. Hiervoor vraagt de 

gemeente NPG-budget aan.

14 Zie SVn



39

Hart voor Midden-Groningen

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Verpauperde panden

1 Aanvraag NPG-budget → € 6.000.000

2 Mogelijke cofinanciering Eigenaren

3 Generaties Niet van toepassing

4 Doelgroepen
Bewoners die overlast ondervinden van verpauperde 
panden

5 Dorpen/wijken Grotendeels stedelijke woonomgeving, maar ook dorpen

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Imago, aanzien, duurzaamheid, leefbaarheid, wervende 
woonmilieus

8 Gemeentelijk beleid m.n. Woonvisie

9 Trekkend team Omgevingskwaliteit/RO/EPO

10
Druk op gemeentelijke 

organisatie
Hoog

11 Trekkend partner Verschillend per pand

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Het aantal verpauperde panden is binnen 10 jaar 
minimaal gehalveerd (van 132 naar 66).

2. Doel is mede om het energiegebruik van de 
verpauperde panden aan te pakken (sloop of 
renovatie). Hiermee verminderen uitstoot van 
stikstof, CO2 en fijnstof.

5. Bedrijvig & leefbaar

Mede op basis van het gemeentelijke programma Bedrijvig en Leefbaar zet 

dit programmaplan in op vier onderwerpen:

1. Het oplossen van (niet-bedrijf-gebonden) woningen binnen milieuzones;

2. Het herstructureren van bedrijventerreinen;

3. Het ontwikkelen van ruimte voor (nieuwe) bedrijven in de A7-zone;

4. Het verminderen van de overlast van bedrijven voor omwonenden.

De eerste drie onderwerpen komen terug onder "     voor werk", omdat het daar 

vooral gaat over de kansen voor bedrijven. Hier gaat het om het verbeteren 

van de leefbaarheid door de overlast van bedrijven te verminderen.

De gemeente wil de leefbaarheid van wijken, buurten en dorpen verbeteren 

door waar mogelijk de zones tussen bedrijven en woningen te verbeteren. Dit 

budget wordt toegevoegd aan het budget voor het aanpakken van kansen en 

knelpunten uit de dorpsplannen en wordt ook ingezet voor Hoogezand-Noord.

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Verminderen overlast bedrijven 

1 Aanvraag NPG-budget → € 1.000.000

2 Mogelijke cofinanciering -

3 Generaties Alle generaties in betrokken locaties

4 Doelgroepen Bewoners die overlast ondervinden van industrie

5 Dorpen/wijken Wijk/dorp in stedelijke omgeving

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Imago, aanzien, duurzaamheid, leefbaarheid, gezondheid, 
milieu

8 Gemeentelijk beleid m.n. Woonvisie

9 Trekkend team Omgevingskwaliteit/RO/EPO

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Hoog

11 Trekkend partner -

12 Verwachte looptijd 2 jaar

13 Beoogde resultaten

1. De leefbaarheidsscore gaat naar een ruim voldoende.
2. Doel van dit project is om het aantal banen te 

laten stijgen doordat bedrijven meer ruimte 
krijgen (nieuwe vestiging of uitbreiding). Dit kan 
bijdragen aan nieuwe banen en een beter gemiddeld 
besteedbaar inkomen binnen de gemeente. Het gaat 
echter primair om de leefbaarheid (tevredenheid met 
de leefomgeving en ervaren gezondheid). Belangrijk 
doel is dat de stress door geluids- stank- en 
trillingsoverlast aanzienlijk afneemt. 
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4.3. Investeringen Lang en gelukkig leven waar je      ligt 
 (gebouwde omgeving)

Voor deze ambitie kan voor €30 miljoen aan NPG-aanvragen worden 

ingediend. Hiervan kan een deel op kortere termijn worden aangevraagd. 

Een ander deel zal eerst verder moeten worden uitgewerkt. Deze keuze wordt 

in een separaat document uitgewerkt.

Nr. Ambities Speerpunten Doelen Projecten
Totaal mogelijke 

NPG aanvragen

1 Lang en gelukkig leven waar je hart ligt

Kwaliteit en toegankelijkheid van de woon- en leefomgeving

Vraag en aanbod woningmarkt beter op elkaar aansluiten

Realiseren wervende woonmilieus

Bedrijvig en leefbaar

1.13 Verbindingszones verbeteren € 1.000.000

Dorpsplannen met een plus € -

1.14 Dorpsplannen ontwikkelen € 500.000

Dorpsplannen (aanpakken kansen en 
knelpunten)

€ 7.000.000

Herstructurering € -

Wervende woonmilieus € -

1.15 Aanpak verpauperde panden € 6.000.000

1.16 Herstructurering Hoogezand Noord € 13.000.000

1.17 Aanpak particulier bezit Spoorstraat/Kieldiep € 1.000.000

1.18 Aanpak openbare ruimte Spoorstraat/Kieldiep € 1.000.000

1.19 Aanpak particulier bezit Gorecht-West € 500.000

          Sub-totaal Lang en gelukkig leven (gebouwde omgeving) € 30.000.000
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4.4. Verantwoording

Wij hebben met meerdere partijen gesproken over de ambities en opgaven 

voor de woon- en leefomgeving. De woningcorporaties Groninger Huis en 

Lefier zijn belangrijke gesprekspartners voor de herstructureringsopgave 

in buurten, wijken en dorpen. Met de Hanzehogeschool Groningen en 

het hieraan verbonden lectoraat ‘Leefomgeving in transitie’ hebben wij 

gesproken over vernieuwende aanpakken voor de leefomgeving, met 

specifieke aandacht voor openbare orde en veiligheid. In de regio Oost-

Groningen, waarin wij met het grondgebied van de voormalige gemeente 

Menterwolde participeren, is ervaring met de aanpak van zorgelijk onderhoud 

en verpaupering. 

Alle projecten die in dit hoofdstuk genoemd worden, ontwikkelt de gemeente 

samen met de bewoners, belanghebbenden en partners. Voor een aantal 

projecten is de samenwerking al gestart. 
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5. Open je     
voor Midden- 
Groningen
5.1. Inleiding

"We willen Midden-Groningen niet alleen aantrekkelijk houden 

voor mensen die er nu wonen en werken, maar willen ook 

aantrekkelijk zijn voor mensen van buiten de gemeente. Als 

plek om plezierig te wonen, werken en recreëren. Het landschap 

speelt hier een belangrijke rol in. Het landschap is onderdeel 

van de Groninger identiteit en een belangrijke kwaliteit voor 

het toerisme". Midden-Groningen versterkt de intrinsieke 

waarde van onze natuurgebieden en wil met de projecten de 

ecosysteemkwaliteit verbeteren. Eerder hebben we al belangrijke 

verbeteringen doorgevoerd in de ecosysteemkwaliteit van 

Roegwold. Daarnaast hebben we Schildmeer, Roegwold en 

Zuidlaardermeer verbonden in de ecologische hoofdstructuur 

(zelfs de A7 wordt gepasseerd). Deze ingrepen hebben een positief 

effect gehad op onder andere de biodiversiteit en het habitat van 

bedreigde diersoorten; de bever is teruggekeerd en er zijn echte 

vogelgebieden ontstaan. We willen deze lijn doortrekken.
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5. Open je      voor Midden-Groningen

De genoemde mogelijkheden voor recreatie en toerisme zijn vooral gericht 

op het bijbrengen van de liefde voor de natuur (kinderen/jongeren) en de 

natuurbeleving (natuurliefhebbers; bijv. vogelaars met een passie voor de 

bijzondere ‘wetlands’van Groeningen). Om de natuur te kunnen verbeteren 

zullen we ook samenwerken met de landbouw. De stikstofdepositie in de 

nabijheid van natuurgebieden willen we in samenspraak met de landbouw 

terugdringen. Ook werken we bij natuurontwikkeling samen met de 

provincie, op basis van de NPG-thematische programma’s.

In 2020 waren er nog ongeveer 410 agrarische bedrijven in Midden-

Groningen15. In totaal beslaan deze bedrijven ongeveer 18.906 Ha (ruim 

twee-derde van het grondoppervlak van de gemeente). Het grootste deel 

daarvan is in gebruik als grasland (7.366 Ha). De rest vooral voor de teelt van 

aardappelen (4.284 ha), de verbouw van granen (4.700 Ha) en suikerbieten 

(1.551 Ha). Midden-Groningen heeft ongeveer 38 Ha tuinbouw onder glas.  

De agrariërs bepalen een belangrijk deel van de ‘stoffering’ van het 

landschap. Zij staan op dit moment voor complexe opgaven. Enerzijds is 

een bepaalde schaal noodzakelijk om een bedrijf draaiend te houden en 

tegelijkertijd is er de noodzaak (eigen ambitie en/of regelgeving) om bij 

te dragen aan de natuur- en milieudoel-stellingen. Het gaat om waardevol 

produceren van voedsel, een gezond rendement, hart voor boerenlandvogels, 

biodiversiteit en de waterkwaliteit16. 

Midden-Groningen participeert in de Regiodeal natuurinclusieve 

landbouw. Rijk, provincies, landbouwsector, kennisinstellingen, natuur- en 

milieuorganisaties en de industrie werken daarbij samen aan een gezonde 

landbouw die in 2030: 

 d winstgevend en trendsettend is;

 d gezond kwaliteitsvoedsel produceert;

 d bijdraagt aan de biodiversiteit, de bodemvruchtbaarheid en de

 d natuurlijke kringloop;

 d zorgt voor een (be)leefbaar platteland.

Binnen dit initiatief zijn verschillende pilots ontwikkeld waaraan boeren deel 

kunnen nemen. We stimuleren deze pilots en koppelen die - waar mogelijk - 

aan de projecten voor verbetering van de ecosysteemkwaliteit.

Het doel ‘het realiseren van wervende woonmilieus’ uit deze ambitie is 

overgeheveld naar de ambitie ‘lang en gelukkig leven waar je      ligt’.  

Dit in verband met de logische samenhang met de gebouwde leefomgeving. 

In dat hoofdstuk is ook omgeschreven dat een wervend woonmilieu wordt 

toegevoegd aan het gebied Hoogezand-Noord.

Midden-Groningen wil investeren in de intrinsieke waarde van het Groninger 

landschap en de kwaliteit van de bestaande infrastructuur. Het gaat daarbij 

om de kwaliteit van het landschap en de natuur. Daarnaast zetten we in 

op toeristische netwerken en verbindingen tussen de kernen en de Stad. 

De infrastructuur voor recreatie en toerisme willen we beter benutten en in 

samenhang brengen met het landschap.  

15 Landoppervlak gemeente Midden-Groningen: 28.000 Ha.
16 Ecologisch boeren.
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Deze ingrepen willen we op zo’n manier uitvoeren dat ze helpen Midden-

Groningen aantrekkelijker te maken en het imago te verbeteren. Deze plus 

draagt ook bij aan de biodiversiteit, waterveiligheid en het voorkomen van 

droogte en hittestress. Dat komt ook ten goede aan de gezondheid van de 

inwoners.

Daarnaast willen we dat Midden-Groningen binnen de provincie onderdeel 

gaat uitmaken van een samenhangend netwerk van cultureel en 

natuurhistorisch interessante evenementen en locaties, die inwoner en 

bezoeker boeien en trekken. Dat geldt voor de traditionele monumenten, het 

landschap, clusters van monumenten, het historisch lint en de Historische 

Scheepswerf in Sappemeer, maar ook voor interessant hergebruik van 

monumenten in de vorm van innovatieve broedplaatsen voor jongeren. We 

streven naar een brede participatie en zijn hierbij vooral gericht op een 

actieve betrokkenheid van de jeugd.

We willen onze concrete culturele uitingen versterken en verbinden tot een 

aansprekend en herkenbaar geheel. We willen zeker ook dat onze jongeren 

zich verbonden voelen met ons cultureel en natuurhistorisch erfgoed. 

De doelen zijn: versterken culturele identiteit, versterken landschappelijke 

kwaliteit en het beter benutten en versterken van de potenties van recreatie 

en toerisme. 

5.2. Concreet

De volgende projecten worden in het kader van het nationaal programma 

opgevoerd:

1. Cultuureducatie 

We willen het bewustzijn voor de leefomgeving ontwikkelen bij een generatie 

kinderen in een 10 jaren plan met een doorgaande leerlijn op school. 

Cultureel erfgoed, architectuur en landschapshistorie worden nader geduid 

in een programma dat onderdeel is van de reguliere lessen. Cognitieve 

vaardigheden worden gekoppeld aan onderzoekend en creërend vermogen. 

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Cultuureducatie

1 Aanvraag NPG-budget → € 800.000

2 Mogelijke cofinanciering

3 Generaties 4-18 j

4 Doelgroepen Jongeren 

5 Dorpen/wijken Alle dorpen en wijken

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Van belang voor het sociaal domein, werk, gezondheid, 
werk, leren, cultuur, natuur.

8 Gemeentelijk beleid Kadernota Cultuur 2021-2024 (nog niet vastgesteld)

9 Trekkend team Sociaal beleid

10
Druk op gemeentelijke 

organisatie
Midden

11 Trekkend partner

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. 75% van de jongeren heeft op de basisschool of 
middelbare school cultuureducatie genoten.

2. Een rijk cultureel leven draagt bij aan een goed 
vestigingsklimaat. Het effect daarvan is hopelijk 
meer bedrijven en meer banen. Doel is om leerlingen 
meer en beter te betrekken bij hun leefomgeving. 
Dit is gericht op het verminderen van het aantal 
vroegtijdige schoolverlaters en het respect en de 
waardering voor de leefomgeving (incl. natuur).
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2. Versterken-verbinden cultuurelementen/dragons den

Om specifiek de nieuwe generatie meer te betrekken, wordt jaarlijks een 

pitch georganiseerd voor jongeren die vanuit hun eigen cultureel perspectief 

een verbinding met het cultureel erfgoed in Midden-Groningen aangaan. De 

pitch-winnaar mag haar/zijn project uitvoeren met budget en hulp van een 

ervaringsdeskundige. Hiervoor richt Midden-Groningen een fonds in. 

Nr. Aandachtspunt
Uitwerking Versterken en verbinden 
cultuurelementen/dragons den

1 Aanvraag NPG-budget → € 500.000

2 Mogelijke cofinanciering

3 Generaties 0 - 27 jaar

4 Doelgroepen Jongeren 

5 Dorpen/wijken Alle dorpen en wijken

6 Effect direct/lange termijn Direct en lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Van belang voor het sociaal domein, werk, gezondheid, 
werk, leren, cultuur, natuur, recreatie en toerisme

8 Gemeentelijk beleid Kadernota Cultuur 2021-2024

9 Trekkend team Sociaal beleid

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Laag

11 Trekkend partner

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Het project is gericht op het betrekken en activeren 
van de jongeren. Cultuur verbindt en verhoogt de 
leefbaarheid en de levendigheid van de gemeente. 
Jongeren zullen eerder geneigd zijn om te blijven.  
Een goed cultureel leven is een voorwaarde voor 
nieuwe bedrijfsvestigingen.

3. Toekomstbestendig cultureel erfgoed

Het toekomstbestendig maken van erfgoed is duur. De gemeente wil dit 

project koppelen aan het provinciale erfgoedprogramma. Het provinciaal 

programma richt zich op ‘de stenen’, Midden-Groningen richt zich aanvullend 

op inhoudelijke invulling, in andere woorden: "op het geven van een nieuwe 

betekenis". Midden-Groningen wil inzetten op bijvoorbeeld de historische 

scheepswerf Sappemeer. 

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Toekomstbestendig cultureel erfgoed

1 Aanvraag NPG-budget → € 3.000.000

2 Mogelijke cofinanciering Provincie, Gronings Landschap

3 Generaties Alle generaties

4 Doelgroepen Alle doelgroepen (en toeristen/recreanten)

5 Dorpen/wijken Alle dorpen en wijken

6 Effect direct/lange termijn Direct en lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Van belang voor het sociaal domein, werk, gezondheid, 
werk, leren, cultuur, natuur, toerisme, recreatie

8 Gemeentelijk beleid

9 Trekkend team RO/omgevingskwaliteit

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Midden

11 Trekkend partner Diversen

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Minstens 5 erfgoedpanden hebben een 
herbestemming gekregen.

2. Doel is om tot een duurzaam gebruik te komen 
van het erfgoed. Bijvoorbeeld de vaak prachtige 
buitenplaatsen vormen een belangrijke bijdrage 
aan de natuur en de biodiversiteit. De inzet is 
om die te behouden en/of te versterken. Hiermee 
ontstaat ook een betere leefomgeving en een beter 
vestigingsklimaat.
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4. Midden-Groningen op de kaart 

Midden-Groningen gaat toeristische routes en arrangementen 

samenbrengen in een aantal aantrekkelijke pakketten. Ook kleine  

ingrepen in de inrichting worden uit dit budget gerealiseerd.

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Midden-Groningen op de kaart

1 Aanvraag NPG-budget → € 255.000

2 Mogelijke cofinanciering € 35.000

3 Generaties Alle generaties

4 Doelgroepen Alle doelgroepen (maar vooral toeristen/recreanten)

5 Dorpen/wijken Alle dorpen en wijken

6 Effect direct/lange termijn Direct en lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Van belang voor cultuur, natuur, toerisme, recreatie, 
werkgelegenheid

8 Gemeentelijk beleid

9 Trekkend team -

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Laag

11 Trekkend partner MMG

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. De ingrepen zijn gericht op een betere beleving 
van de beschikbare natuur. De ingrepen zullen 
ook gericht zijn op de versterking van de natuur. 
Essentieel is de biodiversiteit en de ruimte voor 
bedreigde diersoorten. Indien paden worden 
aangelegd zal worden gelet op een duurzame 
inrichting en duurzaam onderhoud.
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5. Versterken landschap en natuur: de gemeente zet in op drie projecten: 

De versterking van natuurgebieden heeft twee doelen. De versterking van 

natuur en milieu (sec). Door natuurgebieden beter te verbinden, ontstaan 

ruimere leefgebieden en ontstaat ruimte voor bedreigde diersoorten en 

meer biodiversiteit. De natuurgebieden vormen een belangrijke ‘long’ voor 

de stad en dragen bij aan de levensverwachting, een beter ecosysteem, 

afvang van fijnstof, CO2 en vermindering van wateroverlast. Het tweede doel 

is de betere beleving door de inwoners en eventuele toeristen. Dit draagt bij 

aan een betere leefomgeving. Tenslotte zullen betere natuurgebieden ook 

mogelijkheden bieden voor nieuwe mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

1. Versnellen Groeningen: Groeningen is een blauwgroene laagveengordel 

die start bij het Leekstermeer, onder de stad Groningen doorloopt, en het 

Schildmeer bereikt. Het gebied biedt kansen op het gebied van recreatie 

en toerisme door het versterken van het landschap en de ruimtelijke 

kwaliteit, voor verdere natuurontwikkeling, voor klimaatmaatregelen en 

voor wonen en werken. Momenteel werken de gemeenten Groningen en 

Midden-Groningen samen aan een verkenning en haalbaarheid van de 

verbetering van de vaarverbindingen in dit gebied. Het doel is om een 

samenhangend en verbonden natuurgebied te ontwikkelen.  

2. Zuidlaardermeer: dit gebied is bij uitstek geschikt voor verdere 

natuurontwikkeling en voor klimaatmaatregelen. Tevens ontstaan 

kansen voor recreatie en toerisme door het versterken van het landschap 

en de ruimtelijke kwaliteit.  

3. Schildmeer-Roegwold: ook in dit gebied zet Midden-Groningen in op 

een verdere verbetering van de ecosysteemkwaliteit. Het Roegwold 

is onderdeel van Groeningen. In ’t Roegwold komen oude en nieuwe 

natuur samen’. Midden-Groningen zal ook hier samenwerking met de 

provincie zoeken. Er ligt op dit moment een ‘basis’-infrastructuur die het 

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Versterken landschap en natuur

1 Aanvraag NPG-budget
→ €     500.000 Schildmeer-Roegwold
→ € € 1.000.000 Zuidlaardermeer
→ € € 5.000.000 Groeningen

2 Mogelijke cofinanciering Ja

3 Generaties Alle generaties

4 Doelgroepen Alle doelgroepen (inwoners maar ook toeristen/recreanten)

5 Dorpen/wijken Alle dorpen en wijken

6 Effect direct/lange termijn Direct en lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Van belang voor cultuur, natuur, toerisme, recreatie, 
werkgelegenheid

8 Gemeentelijk beleid

9 Trekkend team EPO

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Midden

11 Trekkend partner Provincie

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Verbetering is gericht op ruimere leefgebieden, 
ruimte voor bedreigde diersoorten en meer 
biodiversiteit. De natuurgebieden vormen een 
belangrijke ‘long’ voor de stad en dragen bij aan de 
levensverwachting, een beter ecosysteem, afvang van 
fijnstof, CO2 en vermindering van wateroverlast.  
Het tweede doel is de betere beleving door de 
inwoners en eventuele toeristen. Dit draagt bij aan 
een betere leefomgeving.

mogelijk maakt meer natuurliefhebbers te laten genieten van dit unieke 

landschap. Deze infrastructuur kan worden aangevuld met bijvoorbeeld 

belevingspunten in de vorm van uitkijkpunten (o.a. voor vogels), 

knuppelpad, belevenispad en een educatieve veestalling voor runderen. 

Het gaat om het verder ontwikkelen van de kwaliteit van het gebied en 

het kunnen genieten van de kwaliteiten ervan. 

De gemeente wil voor deze projecten NPG-budget reserveren (in samenhang 

met de plannen van de provincie en de omliggende gemeenten).
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Nr. Ambities Speerpunten Doelen Projecten
Totaal mogelijke 

NPG aanvragen

2 Open je hart voor Midden-Groningen

Versterken landschappelijke kwaliteit

Versterken culturele indentiteit

Benutten van potenties van recreatie en toerisme

2.1
Actief betrekken jeugd, 
cultuureducatie

€  € 800.000 

2.2
Identiteitsbepalende cultuur-
projecten /dragons den

€  € 500.000 

2.3
Toekomstbestendig  
Cultureel erfgoed

€  € 3.000.000 

2.4 Versnellen Groeningen €  € 5.000.000 

2.5 Ontwikkelen Zuidlaardermeer €  € 1.000.000 

2.6
Ontwikkelen 't Roegwold en 
Schildmeer

€  € 500.000 

2.7 Midden-Groningen op de kaart €  € 255.000 

          Totaal Open je hart voor Midden-Groningen €  11.055.000 

5.3. Investeringen Open je       voor Midden-Groningen

Voor deze ambitie kan voor ruim € 11 miljoen aan NPG-aanvragen worden 

ingediend. Hiervan kan een deel op kortere termijn worden aangevraagd.  

Een ander deel zal eerst verder moeten worden uitgewerkt. Deze keuze wordt 

in een separaat document uitgewerkt.

5.4. Verantwoording

Er is met vele partijen gesproken in het kader van de doelstellingen 

‘versterken culturele identiteit’, ‘versterken landschappelijk identiteit’, en 

‘benutten van potenties van recreatie en toerisme’. Gesprekspartners met 

een cultuur-, landschaps-, en recreatie- en toerisme achtergrond hebben 

we in een eerste werksessie in maart 2020 bijeen gehad. Dit was een 

vruchtbare sessie, waarin heel duidelijk werd hoe de thema’s cultuur en 

landschap verweven zijn en de potenties voor recreatie en toerisme liggen 

in het ‘buiten onze gemeentegrenzen zichtbaar maken van al het moois dat 

Midden-Groningen op het gebied van cultuur en recreatie te bieden heeft’. 

Nadien hebben diverse individuele telefonische gesprekken plaatsgevonden 

met deskundigen op de verschillende terreinen en vertegenwoordigers 

van organisaties. In juni is vervolgens een aantal verdiepende workshops 

georganiseerd rondom de thema’s ‘Erfgoed, cultuur en identiteit’ en 

‘Recreatie en Toerisme’.

In de workshops zat veel energie en zijn veel ‘pareltjes’ benoemd die in de 

komende jaren kunnen worden uitgewerkt, waarmee Midden-Groningen beter 

op de kaart gezet kan worden. Diverse gesprekspartners uit de workshops 

zijn meer dan bereid hier de schouders onder te zetten en spraken uit blij te 

zijn met de kansen die NPG biedt. Nadere uitwerking van de programmalijnen 

onder de noemer ‘Identiteit’, beschouwen zijn absoluut een plus voor 

Midden-Groningen.
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6.      voor de 
jeugd
6.1. Inleiding

"De jeugd is de toekomst. Nieuw perspectief gaat op termijn 

ontstaan als jongeren meer kansen krijgen om zich te ontwikkelen. 

Midden-Groningen wil daarom inzetten op talentontwikkeling, het 

terugdringen van (taal)achterstanden, het voorkomen van uitval 

en het verhogen van het gemiddelde opleidingsniveau". 
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6.  voor de jeugd

Midden-Groningen heeft een betrekkelijk grote groep kwetsbare jongeren, 

die minder kans heeft om zich optimaal te ontwikkelen en talenten te 

ontplooien door een ongunstige economische, sociale of culturele omgeving 

en door risicofactoren zoals opgroeien in armoede en (ouders met) schulden. 

Zo’n 13% van de jongeren groeit binnen de gemeente bijvoorbeeld op met 

een vorm van jeugdhulp. Dit is landelijk zo’n 9% van de jongeren (CBS 

2017). In 2017 groeide ongeveer 10% van de kinderen op in een gezin met 

een laag inkomen, landelijk was dit 8,5% (CBS, 1017). Armoede leidt tot lager 

zelfvertrouwen, minder ondersteunende opvoeding door de ouders en het 

vaker meemaken van stressvolle gebeurtenissen. Stress leidt tot een minder 

goede hersenontwikkeling van kinderen. Dit heeft weer gevolgen voor de 

toekomstkansen (Nederlands Jeugdinstituut, 2015). Uit analyses van de 

arbeidsmarktregio Werk in Zicht (2020) en de RMC-regio 03 (2020) blijkt 

dat er steeds meer jongeren uitvallen uit het onderwijs of de arbeidsmarkt 

vanwege persoonlijke problematiek. Het gaat vaak om psychische 

problematiek en schulden. We constateren dat de aanpak voor jongeren 

op dit moment probleemgericht is in plaats van kindgericht. Wanneer het 

probleem is opgelost, verdwijnt een jongere uit beeld. Dit, terwijl de jongeren 

vaak kampen met meerdere problemen, waardoor ze terugvallen, opnieuw 

moeten beginnen en met veel verschillende (zorg)instanties te maken 

krijgen.

Midden-Groningen wil de jeugd ondersteunen door een op preventiegerichte 

en samenhangende aanpak met: 

 d Een doorlopende ontwikkellijn in leren 

 d Een doorlopende ontwikkellijn in levensvaardigheden17

Een overkoepelende aanpak (breder dan jeugd), gericht op preventie, mist 

op dit moment. We willen continuïteit in de ondersteuning vanuit het totale 

perspectief en niet vanuit één onderdeel. We sluiten daarbij aan bij de 

strategische visie van het Sociaal Domein Midden-Groningen om informele 

zorg te stimuleren, in samenhang met het versterken van het netwerk.

Voor de uitwerking van €   voor de jeugd kijken we naar wat kinderen in 

verschillende levensfases nodig hebben. Vanuit het NPG zetten we daarom 

middelen in om een kansrijke start voor kinderen mogelijk te maken. Van 

de zwangerschap tot en met de eerste 1.000 dagen kijken we waar extra 

ondersteuning voor ouders en kinderen gewenst is. En voorbeeld hiervan is 

gezinshulp. De gemeente wil de NPG-middelen inzetten voor het versoepelen 

van de overgang van de peuter- naar de kleuterleeftijd, onder andere door de 

inhoudelijke doorontwikkeling van de kindcentra uit het scholenprogramma 

te stimuleren. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd ontwikkelen we samen 

met de scholen in de wijken18 een programma dat voorziet in extra tijd voor 

talent voor kinderen. Hierbij staat zowel het leren als het ontwikkelen van de 

levensvaardigheden centraal. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid 

om de vroeg-signalering van zorg, in combinatie met basisscholen en 

kinderopvangorganisaties beter op orde te krijgen, bijvoorbeeld door zorg 

in de school te organiseren. Ook kijken we waar de NPG-middelen een ‘plus’ 

kunnen zijn voor een soepele overgang van de basis- naar de middelbare 

school en daarna het vervolgonderwijs.

17 Onder levensvaardigheden verstaan we naast het ontwikkelen van vaardigheden zoals plannen en organiseren 
en sociale vaardigheden ook zaken als de ontwikkeling van het zelfbeeld, zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en 
emotieregulering. 

18 Met de grootste achterstandsscores en de grootste hoeveelheid jeugdhulp
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Wat we in de vroege jaren opzetten, zetten we door in de tienerjaren. Het 

buitenschoolse aanbod voor (digitale) taalontwikkeling ontbreekt, terwijl 

het belang van het toepassen van taal toeneemt. We reserveren daarom 

middelen om de (digitale) taligheid van tieners te vergroten. Extra tijd voor 

talent zetten we onder andere door in de vorm van innovatieve broedplaatsen. 

Dat is een doorontwikkeling van jongerencentra, zowel fysiek als inhoudelijk, 

met een programma gericht op talentontwikkeling en levensvaardigheden 

met, door en voor jongeren. Als effect hiervan zien we de ontwikkeling van de 

jongerencultuur van Midden-Groningen. We richten ons op extra kansen voor 

jongeren door preventiegerichte ondersteuning te versterken. Dit doen we 

door een stimulans te geven aan het jongerenwerk. Om uitval te voorkomen 

reserveren we middelen om samen met het lokale bedrijfsleven en het 

onderwijs, jongeren eerder kennis te laten maken met het bedrijfsleven en te 

kijken waar we de samenwerking tussen bijvoorbeeld onderwijs en zorg- of 

techniekinstellingen kunnen versterken. In het verlengde hiervan verkennen 

we wat er nodig is om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt (van 

de toekomst) en welke vorm van leren daarbij het beste past (BOL of BBL). 

Daarbij willen we ook samen met partners kijken naar meer ruimte voor 

individuele begeleiding op het werk of stageplek.

Beoogd resultaat NPG Impuls:

 d Na 10 jaar staat de jeugd van Midden-Groningen in de top 10 van 

gelukkigste jeugd van Nederland;

 d Na 10 jaar zijn de kosten voor de jeugdzorg en opleidingsniveau op het 

landelijk gemiddelde;

 d Na 10 jaar zitten we onder het landelijk gemiddelde van vroegtijdig 

schoolverlaters. 

6.2. Concreet

De volgende projecten worden in het kader van NPG opgevoerd:

1. Kansrijke Start (eerste 1.000 dagen: -10 maanden tot 2 jaar)

Nooit worden er zoveel mijlpalen bereikt als in de eerste duizend dagen. Het 

hart wordt aangelegd, het brein gevormd, het kind hecht zich, spreekt de 

eerste woorden en zet de eerste stappen. Juist in deze periode van snelle 

groei is de mens kwetsbaar. 

Het optimaliseren van de omstandigheden in deze kwetsbare periode 

is noodzakelijk om een goede gezondheid te garanderen en daarmee 

de stijgende kosten voor de gezondheidszorg te stoppen, maar ook om 

ongelijkheid te reduceren, om de arbeidsparticipatie te verhogen en om de 

economie te stimuleren. We zetten daarom in op een kansrijke start waarbij 

(toekomstige) ouders meer betrokken worden, ondersteuning krijgen en de 

activiteiten verrijkt worden door een gevarieerder aanbod neer te leggen. 

Om succesvol te starten gaan we meer investeren in de periode voor de 

conceptie. Op het moment dat de verloskundige zorg start, zijn alle organen 

namelijk al aangelegd en de belangrijkste biologische mijlpalen al bereikt. 

We gaan ons meer richten op het voorbereiden van vrouwen én mannen op 

een zwangerschap en op de begeleiding in het ouderschap voor kwetsbare 

gezinnen in de vorm van gezinshulpen. Hiermee is zowel de gezondheid van 

de ouders, als ook die van het kind en soms zelf kleinkind gebaat. Leefstijl is 

hierin erg belangrijk. 
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Uit onderzoek (Roseboom, 2018) blijkt dat aanstaande ouders vaker adviezen 

opvolgen en zich een gezondere levensstijl aanmeten. Hierop inzetten 

betekent daarom een win-win situatie, voor ouders en kind, dat we vanuit dit 

programma graag ondersteunen. 

We kunnen direct starten met het project "Een goed begin is het halve werk: 

Moeders van Midden-Groningen" dat ontwikkeld is samen met het platform 

Kansrijke start en onderdeel uitmaakt van het grotere project Kansrijke start 

(eerste 1.000 dagen). Dit project is een bewezen aanpak, waarbij moeders en 

gezinnen ondersteund worden in de zwangerschap en bij de opvoeding door 

het fasegewijs vergroten van de zelfredzaamheid. Het gezin gaat aan de slag 

om stress snel en duurzaam te verminderen en knelpunten aan te pakken. 

Daarbij worden vaardigheden aangeleerd vanuit een duidelijk plan.  

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Kansrijke start (eerste 1.000 dagen)

1 Aanvraag NPG-budget → € 4.500.000

2 Mogelijke cofinanciering € 394.336

3 Generaties <2 jaar

4 Doelgroepen (Kwetsbare) ouders

5 Dorpen/wijken Alle

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Van belang voor het sociaal domein, werk, gezondheid, 
leefbaarheid etc.

8 Gemeentelijk beleid Strategische visie sociaal domein

9 Trekkend team Sociaal beleid

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Laag

11 Trekkend partner
GGD, Biblionet Groningen, Kindcentrum Poko-
Loko, Goede Start, Kraamzorg Groene Kruis, Neeltje 
Verloskundigenpraktijk.

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Gezondere kinderen met een sterkere basis.
2. Minder schuldhulptrajecten.
3. Minder jeugdhulp.
4. Minder huiselijk geweld.
5. Sluitend aanbod rondom voorlichting is ontwikkeld.
6. Versterking van het netwerk van gezinnen.
7. Doel van een goede start is uiteraard een betere 

gezondheid en een goede levensverwachting. 
Daarnaast kan een goede start voorkomen dat later 
schooluitval optreedt.
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2. Kansrijke Start (0-1-jarigen: Inhoudelijke doorontwikkeling kindcentra) 

Na de eerste 1.000 dagen volgt de periode richting de basisschool. 

Kinderopvangorganisaties spelen hier een belangrijke rol in. We weten 

uit onderzoek dat de overgang van peuter naar kleuter een belangrijke 

fase is in de ontwikkeling van het kind. Het is belangrijk deze overgang 

zo soepel mogelijk te laten verlopen om zonder achterstand op school te 

komen en mee te kunnen doen met de schoolklas en tot leren te komen. 

We doen dit onder meer door inhoudelijke doorontwikkeling kindcentra uit 

het scholenprogramma in bijvoorbeeld speelleerscholen of integrale 

kindcentra. Hiermee sluiten we ook aan op de landelijke ontwikkeling 

rondom kindcentra en de centrale rol van de kinderopvang daarin. We willen 

vanuit het NPG een impuls geven aan bijvoorbeeld het versterken van de 

inhoudelijke samenwerking in de kindcentra. Hiermee willen we bijdragen 

aan een samenhangende pedagogische omgeving waarin kinderen zich 

optimaal kunnen ontwikkelen. Met een meer inhoudelijke samenwerking 

willen we versnippering in het aanbod tegengaan. Hierdoor kunnen kinderen 

die extra begeleiding nodig hebben beter worden begeleid en kan passend 

onderwijs meer vorm krijgen. Hiermee dragen we bij aan een gezonde en 

kansrijke generatie. We willen dit doen in de vorm van een coördinator die 

zorgt voor daadwerkelijke implementatie en uitvoering van de gemaakte 

afspra€ken. Ook kunnen de naschoolse activiteiten en activiteiten gericht op 

talentontwikkeling of ondersteu€ning zo beter worden gecoördineerd. Ook 

willen we hierbij sterk de nadruk leggen op samenwerking met de omgeving 

en het betrekken van ouders hierbij, zodat het kindcentrum een echte 

wijkvoor€zie€ning wordt. Verder onderzoeken we hoe we kunnen aansluiten 

bij de regionale en landelijke ontwik€kelingen hieromtrent, om een extra 

impuls te geven naast de uitvoering van bestaande afspraken. 

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Kindcentra (0-12-jarigen)

1 Aanvraag NPG-budget → € 1.640.000

2 Mogelijke cofinanciering NTB

3 Generaties 0-12 jaar

4 Doelgroepen Ouders en kinderen van 0-12

5 Dorpen/wijken Alle

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Van belang voor het sociaal domein, werk, gezondheid, 
leefbaarheid, wijkopbouw

8 Gemeentelijk beleid Strategische visie sociaal domein

9 Trekkend team Sociaal beleid

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Laag

11 Trekkend partner Kinderopvangorganisaties en basisscholen

12 Verwachte looptijd 4 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Doorgaande leerlijn ontwikkeld.
2. Minder kinderen met achterstand op de basisschool.
3. Versterken van het netwerk.
4. Inhoudelijke ontwikkeling en professionalisering van 

het netwerk.
5. Doel is een betere gezondheid en een goede 

levensverwachting. Daarnaast kan een project 
voorkomen dat later schooluitval optreedt.  
Het draagt bovendien bij aan de leefbaarheid in  
de wijken.
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3. Preventieve zorg in de school

We zien dat scholen en buitenschoolse opvang (BSO) steeds vaker ingezet 

worden als hulpverlenende instantie. De discussie is, in hoeverre de school 

opvoeder is en zorg rondom problemen van kinderen moet verlenen. We gaan 

onderzoeken waar de samenwerking tussen school, BSO en zorg versterkt 

kan worden en hoe we beter kunnen omgaan met het grijze gebied. Gedacht 

wordt aan het integreren van de zorg in de school/BSO, om zo veel eerder de 

problematiek in beeld te hebben en hierop te acteren. Dit project kan later 

worden aangevraagd.

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Preventieve zorg in de school

1 Aanvraag NPG-budget → € 1.640.000

2 Mogelijke cofinanciering

3 Generaties 0-16 jaar

4 Doelgroepen (Kwetsbare) ouders en kinderen 0-16 jaar

5 Dorpen/wijken Alle

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Van belang voor het sociaal domein, werk, gezondheid, 
leefbaarheid, wijkopbouw

8 Gemeentelijk beleid Strategische visie sociaal domein

9 Trekkend team Sociaal beleid

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Laag

11 Trekkend partner
Kinderopvangorganisaties, basis- en voortgezet onderwijs, 
Kwartier zorg en welzijn, GGD

12 Verwachte looptijd 4 jaar

13 Beoogde resultaten

1. De op preventie gerichte zorg is laagdrempelig 
georganiseerd, zodat vroeg-signalering een kans 
krijgt. 

2. De werkdruk in het onderwijs is afgenomen voor wat 
betreft het omgaan met ‘zorg’-kinderen.

3. Het netwerk is versterkt.
4. Doel is een betere gezondheid, een goede 

levensverwachting en een betere scholing. Daarnaast 
kan een project voorkomen dat later schooluitval 
optreedt. Het draagt bovendien bij aan de 
leefbaarheid in de wijken.
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4. Extra Talenttijd (verlengde schooldag)

Het verrijken en verruimen van de aangeboden lesstof (breed, dus ook 

muziek, sport, theater, techniek, etc.) in een veilige omgeving en in 

samenwerking met de wijk helpt om de kansen voor kinderen te vergroten 

voor die gebieden waar dit het meest nodig is. Met behulp van het NPG 

versterken we het naschoolse aanbod met de wijk en we verlengen waar 

nodig de leertijd. Hiermee kan de thuissituatie aangevuld worden. De 

opvoedomgeving van kansarme kinderen wordt hiermee versterkt. Op andere 

plekken noemen ze dit ook wel dag-programmering of verlengde schooldag. 

Wij noemen het extra talenttijd om te benadrukken dat het ook gaat om 

talentontwikkeling, naast het wegwerken van achterstanden. 

Daarnaast is de plus de ontwikkeling van de talententijd met en in de wijk, 

waardoor de wijkstructuur versterkt wordt en er een structurele verbetering 

voor de wijk bereikt kan worden. We zien mooie voorbeelden in Rotterdam-

Zuid, Oldambt en Hoogeveen, waar we van willen leren en waarmee we, waar 

mogelijk, willen samenwerken. 

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Extra talenttijd

1 Aanvraag NPG-budget → € 11.567.000

2 Mogelijke cofinanciering € 2.774.000

3 Generaties 4-12 jaar

4 Doelgroepen Ouders en kinderen 4-12 jaar

5 Dorpen/wijken 7 Aandachtsgebieden

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Van belang voor het sociaal domein, werk, gezondheid, 
leefbaarheid, wijkopbouw, veerkracht en weerbaarheid

8 Gemeentelijk beleid Strategische visie sociaal domein

9 Trekkend team Sociaal beleid

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Midden

11 Trekkend partner Basisscholen

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Terugbrengen van (taal)achterstanden.
2. Hogere uitstroom richting voortgezet onderwijs.
3. Ontwikkelen van talenten.
4. Ontwikkelen van levensvaardigheden.
5. Versterken van het netwerk in de wijk. 
6. Doel is primair voorkómen van 

onderwijsachterstanden en het voorkómen van 
vroegtijdig schoolverlaten. De beoogde effecten 
gaan echter verder. Door ook de wijken en de ouders 
te betrekken, neemt ook de participatie aan de 
maatschappij toe. Dit versterkt de leefbaarheid in 
de wijken en dorpen. Uiteindelijk moet dit leiden tot 
een gezond en werkzaam leven in Midden-Groningen 
(betere arbeidsparticipatie, meer besteedbaar 
inkomen, een hogere SES, betere digitale 
vaardigheden en meer hoger opgeleiden).
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5. Overgang PO/VO/MBO 

Het is belangrijk dat de overgang van het primair onderwijs (PO) naar het 

voortgezet onderwijs (VO) en daarna (bijvoorbeeld MBO) soepel loopt met 

een doorlopende ontwikkellijn, om geen terug- of uitval te krijgen. We zien 

dat leerlingen moeite hebben met een abrupte overstap van de vertrouwde 

basisschool naar de grote middelbare school. In de overgang naar het 

voortgezet onderwijs en het MBO zijn goede voorbeelden te vinden van hoe 

dit soepel kan verlopen. Het NPG kan hier voor een plus zorgen. School=Cool 

is zo’n voorbeeld en zo zijn er meerdere manieren om de doorlopende leerlijn 

beter neer te zetten. We gaan onderzoeken op welke manieren dat in Midden-

Groningen het beste kan, omdat ook hier maatwerk het uitgangspunt moet 

zijn, met NPG-budget als vliegwiel. 

Nr. Aandachtspunt Uitwerking overgang PO/VO/MBO

1 Aanvraag NPG-budget → € 425.000

2 Mogelijke cofinanciering Scholen

3 Generaties 10-18 jaar

4 Doelgroepen Jongeren (en deels ook de ouders)

5 Dorpen/wijken Alle dorpen en wijken

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Van belang voor het sociaal domein, werk, gezondheid

8 Gemeentelijk beleid Strategische visie sociaal domein

9 Trekkend team Sociaal beleid

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Midden

11 Trekkend partner Scholen

12 Verwachte looptijd 5 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Minder uitval, uitstroom of afstroom.
2. Minder druk op jeugdhulp.
3. Versterken van het netwerk tussen de verschillende 

scholen (en eventueel instanties). 
4. Doel is primair voorkómen van 

onderwijsachterstanden en het voorkomen van 
vroegtijdig schoolverlaten. De beoogde effecten 
gaan echter verder. Door ook de wijken en de ouders 
te betrekken neemt ook de participatie aan de 
maatschappij toe. Dit versterkt de leefbaarheid in 
de wijken en dorpen. Uiteindelijk moet dit leiden tot 
een gezond en werkzaam leven in Midden-Groningen 
(betere arbeidsparticipatie, meer besteedbaar 
inkomen, een hogere SES, betere digitale 
vaardigheden en meer hoger opgeleiden).
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6. Taalaanbod 12+ 

Het aanbod voor het ontwikkelen van (digitale) taligheid ontbreekt in deze 

levensfase. Het belang van het toepassen van taal neemt toe: de eerste 

sollicitatiebrieven worden geschreven, theorie voor auto of brommer 

moet worden begrepen en de eerste contracten met bijvoorbeeld een 

telefoonprovider worden aangegaan. Daarnaast moet de jeugd zich online 

beter leren redden. Het is daarom van belang dat we inzetten op een (digitaal) 

taalaanbod voor 12+. 

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Taalaanbod 12+

1 Aanvraag NPG-budget → € 1.165.000

2 Mogelijke cofinanciering Scholen, Bibliotheek, landelijke fondsen

3 Generaties 12 – 18 jaar

4 Doelgroepen Jongeren (en deels ook de ouders)

5 Dorpen/wijken Aanbod toegankelijk voor alle dorpen en wijken

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Van belang voor het sociaal domein, werk, gezondheid, 
werk

8 Gemeentelijk beleid Strategische visie sociaal domein

9 Trekkend team Sociaal beleid

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Midden

11 Trekkend partner Taalhuis, Biblionet Groningen

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Vermindering van taalachterstanden.
2. Door taalachterstanden weg te werken ontstaat meer 

kans op werk en vermindert het sociaal isolement. 
Dit versterkt de leefbaarheid in de wijken en 
dorpen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een gezond 
en werkzaam leven in Midden-Groningen (betere 
arbeidsparticipatie, meer besteedbaar inkomen, een 
hogere SES, betere digitale vaardigheden). 
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7. Doorontwikkeling jongerencentra/ innovatieve broedplaatsen (12-27 jaar)

Dit is een project als vervolg op het project Extra talenttijd. Na de 

basisschoolleeftijd bieden we als gemeente ook een inhoudelijk programma 

om je talenten te blijven ontwikkelen. Samen met jongeren, jongerenwerk, 

de bibliotheek en andere partners ontwikkelen we een aanbod voor jongeren 

gericht op levensvaardigheden en talentontwikkeling, bijvoorbeeld: taal- 

en digitale vaardigheden om eventuele achterstanden te verminderen en 

talenten op het gebied van muziek, cultuur, sport of anderszins. We bieden 

dit aan daar waar jongeren zijn, door de jongerencentra door te ontwikkelen. 

Of waar jongeren willen zijn. Daarom ontwikkelen we ook een mobiele 

broedplaats om meer jongeren te bereiken in de hele gemeente. 

8. Studiekeuze

Uit onderzoek weten we dat in de top 3 van schooluitval de verkeerde 

studiekeuze is. Met de scholen en het bedrijfsleven kijken we naar wat er nog 

meer gedaan kan worden om de juiste studiekeuze te maken. We denken 

hierbij aan het eerder in aanraking komen met het bedrijfsleven, of pas later 

hoeven te kiezen of een andere passende manier. Dit wordt verder uitgewerkt 

in de ambitie      voor werk.

Nr. Aandachtspunt Doorontwikkeling jongerencentra

1 Aanvraag NPG-budget → € 1.550.000

2 Mogelijke cofinanciering Bibliotheek, landelijke fondsen

3 Generaties 12 - 18 jaar

4 Doelgroepen Jongeren

5 Dorpen/wijken Alle dorpen en wijken

6 Effect direct/lange termijn Direct en lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Van belang voor veiligheid, het sociaal domein, werk, 
gezondheid, werk, leren

8 Gemeentelijk beleid Strategische visie sociaal domein

9 Trekkend team Sociaal beleid

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Midden

11 Trekkend partner Kwartier zorg en welzijn, Biblionet Groningen en anderen

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Passend aanbod gemaakt met, door en voor 
jongeren. 

2. Versterken van het netwerk van jongeren.
3. Vergroten van de kansen voor jongeren door in te 

zetten op talent.
4. Passende ruimtes, waar jongeren echt bereikt 

worden. 
5. Doorgaande lijn in de inzet op extra tijd voor talent.
6. Doel is om alle hiervoor genoemde projecten vast 

te kunnen houden en uit te bouwen. Dit verhoogt de 
kansen op werk en participatie in de samenleving. 
Dit versterkt de leefbaarheid in de wijken en 
dorpen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een gezond 
en werkzaam leven in Midden-Groningen (betere 
arbeidsparticipatie, meer besteedbaar inkomen, een 
hogere SES, betere digitale vaardigheden).
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9. Extra kansen voor jongeren 

Preventie betekent inzetten op jongerenwerk om meer jongeren te bereiken, 

eerder in beeld te brengen, laagdrempelig te helpen en een vangnet te bieden. 

Samen met bijvoorbeeld het GKB en Kwartier zorg en welzijn geven we een 

impuls aan het jongerenwerk. Vanuit het GKB met het project jongeren 

met schulden, dat verder uitgewerkt wordt in de ambitie      voor Midden-

Groningen (sociaal) en vanuit Kwartier zorg en welzijn, door een impuls te 

geven aan het jongerenwerk en als organisatie de curatieve naar preventieve 

omslag te kunnen maken. 

Nr. Aandachtspunt Doorontwikkeling Jongerenwerk+

1 Aanvraag NPG-budget → € 3.100.000

2 Mogelijke cofinanciering ZonMW

3 Generaties 12 – 27 jaar

4 Doelgroepen Jongeren (en deels ook de ouders)

5 Dorpen/wijken Aanbod toegankelijk voor alle dorpen en wijken

6 Effect direct/lange termijn Lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Van belang voor het sociaal domein, werk, gezondheid, 
werk, veiligheid

8 Gemeentelijk beleid Strategische visie sociaal domein

9 Trekkend team BWRI

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Laag

11 Trekkend partner Kwartier zorg en welzijn

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Vermindering kosten (lichte) jeugdhulp.
2. Verbetering in gevoelde veiligheid.
3. Versterking van het netwerk van de jongere.
4. Minder voortijdig schoolverlaters.
5. Laagdrempelige en eerdere ondersteuning.
6. Doel is om alle hiervoor genoemde projecten vast 

te kunnen houden en uit te bouwen. Dit verhoogt de 
kansen op werk en participatie in de samenleving. 
Dit versterkt de leefbaarheid in de wijken en 
dorpen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een gezond 
en werkzaam leven in Midden-Groningen (betere 
arbeidsparticipatie, meer besteedbaar inkomen, een 
hogere SES, betere digitale vaardigheden).
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6.3. Investeringen      voor jeugd

Voor deze ambitie kan voor ruim 25 miljoen aan NPG-

aanvragen worden ingediend. Hiervan kan een deel op 

kortere termijn worden aangevraagd. Een ander deel zal 

eerst verder moeten worden uitgewerkt. Deze keuze wordt 

in een separaat document uitgewerkt.

6.4. Verantwoording

Na het vaststellen van het Strategisch Kader is voor 

de ambitie €   voor de jeugd gewerkt aan een gedragen 

en gezamenlijke aanpak, door in de eerste plaats een 

werksessie te organiseren met een aantal bestuurders 

van primair en voortgezet onderwijs, kinderopvang en de 

sociale teams. Hierin is het proces afgestemd en een eerste 

verkenning gedaan op inhoud. Vervolgens zijn diepte-

interviews gehouden met jongeren, experts uit het brede 

netwerk en hebben we gekeken naar goede voorbeelden 

elders in het land. We hebben onder andere gesproken 

met vertegenwoordigers van groep 7 en 8, Ercan, Tara en 

Zein. Hieruit is de lijn voor de aanpak ontstaan. Vervolgens 

is dit getoetst met onder andere een schriftelijke ronde 

langs de geïnterviewden en uitgewerkt met experts in 

zes werksessies, waarin telkens een ander speerpunt of 

andere levensfase centraal stond. Daarna is de aanpak 

aangescherpt met de reacties vanuit onder andere 

inwoners.   

Nr. Ambities Speerpunten Doelen Projecten
Totaal mogelijke 

NPG aanvragen

3 Hart voor de jeugd

Talentontwikkeling stimuleren en (taal)achterstand verminderen

Kinderen behalen startkwalificatie en opleidingsniveau stijgt

3.1 Kansrijke start Een goed begin/kansrijke start €  4.500.000 

3.2
Inhoudelijke doorontwikkeling 
Kindcentra

€  1.640.000 

3.3 Extra Talenttijd Extra tijd voor talent €  11.567.000 

3.4 Overgang PO-VO €  425.000 

3.5 Extra kansen voor jongeren Jongerenwerk + €  3.100.000 

3.6 Doorontwikkelen jongerencentra Innovatieve broedplaatsen €  1.550.000 

3.7 Zorg in de school en BSO €  1.640.000 

3.8 Studiekeuze €  120.000 

3.9 Taalaanbod 12+ €  1.165.000 

          Totaal Hart voor de jeugd €  25.707.000 
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7.      voor Werk

7.1. Inleiding

Doel van het nationaal programma is toekomstbestendige 

economische groei voor de provincie als geheel en voor iedere 

gemeente afzonderlijk. Inzet is een gezonde economie met 

toekomstbestendige bedrijvigheid en banen waar Groningers  

trots op zijn.

We willen de werkloosheid onder de inwoners van Midden-

Groningen terugdringen en meer werkgelegenheid aantrekken. 

In principe heeft Midden-Groningen voldoende werkgelegenheid, 

maar er zijn te weinig mensen die dit kunnen invullen. Om 

meer mensen geschikt te krijgen voor de arbeidsmarkt, 

zullen we moeten investeren in onze inwoners. We gaan de 

arbeidsparticipatie verhogen.
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7.  voor Werk

We gaan de verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in Midden-

Groningen verbeteren. De eerste stappen naar werk worden gezet op school. 

We willen de jongeren in Midden-Groningen vasthouden binnen kansrijke 

sectoren in de omgeving. Dat doen we door hen al op school te inspireren 

voor deze sectoren. Ook willen we werknemers werkzaam in een ambacht, 

intensief laten begeleiden door mensen die dit ambacht beheersen.  

We willen dat ze trots worden op hun ambacht! 

We gaan ons inspannen voor het aantrekken van nieuwe en andere 

werkgelegenheid. Met ‘andere werkgelegenheid’ bedoelen we sectoren 

die niet afhankelijk zijn van de aardgasindustrie en minder kwetsbaar 

zijn voor economische schommelingen. We willen de potentie van onze 

regio uitdragen, door onder meer onze gunstige logistieke positie en de 

relatie met het achterland te benadrukken. Ook zorgen we voor de juiste 

vestigingscondities voor ondernemingen.

We bieden de bedrijven ruimte op de industrieterreinen door deze te 

herstructureren en woonfuncties te verplaatsen buiten de milieucontouren. 

Daarnaast zet Midden-Groningen in op een gezamenlijke aanpak van de  

A7-zone.

Werk is geen zuiver lokale aangelegenheid. Midden-Groningen werkt in dit 

domein samen onder andere met de stad Groningen en in Werk in Zicht 

(WIZ).  

7.2. Concreet

De volgende projecten worden in het kader van NPG opgevoerd:

1. Digitale vaardigheden jeugd

We bieden de basisschooljeugd 21e-eeuwse vaardigheden zoals het leren 

beheersen van programmeren, 3D printen, probleemoplossend vermogen en 

het gezamenlijk aangaan van uitdagingen. Dergelijke vaardigheden vormen 

een belangrijke basis voor banen van de toekomst. 

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Digitale vaardigheden jeugd

1 Aanvraag NPG-budget → € 300.000 (digitale vaardigheden)

2 Mogelijke cofinanciering Ja

3 Generaties Jongeren

4 Doelgroepen Jongeren

5 Dorpen/wijken Alle dorpen en wijken

6 Effect direct/lange termijn Direct en lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Van belang voor werkgelegenheid en werk, onderwijs

8 Gemeentelijk beleid

9 Trekkend team Sociaal beleid

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Midden

11 Trekkend partner

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Digitale vaardigheden van de deelnemers is boven 
landelijk niveau.

2. Door digitale vaardigheden aan te leren ontstaat 
meer kans op werk en vermindert het sociaal 
isolement. Dit versterkt de leefbaarheid in de wijken 
en dorpen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een gezond 
en werkzaam leven in Midden-Groningen (betere 
arbeidsparticipatie, meer besteedbaar inkomen, een 
hogere SES, betere digitale vaardigheden).
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2. Samen experimenteren, creëren en innoveren in Midden-Groningen.

We versterken de relatie van het Middelbaar beroepsonderwijs en 

Hoger beroepsonderwijs in de stad, met de regio. Dit doen we door 

het beroepsonderwijs te betrekken bij vraagstukken van overheid, 

maatschappelijke instellingen en bedrijven in onze gemeente. Daarmee 

stimuleren we de regionale binding van de studenten, wordt er kennis 

en praktijk naar de regio gehaald en motiveren we lokale partijen om 

uitdagingen aan te gaan en te innoveren. Dit geven we vorm via bestaande 

regionale initiatieven, zoals een gebiedscoöperatie of innovatiewerkplaats. 

Ook stimuleren we het oprichten van een lokaal kenniscentrum, zoals een 

thematische campus of experimenteerplaats. Het delen van kennis en 

het creëren van ideeën en innovaties geeft een boost aan zowel het lokale 

bedrijfsleven als aan het onderwijs. 

Nr. Aandachtspunt
Uitwerking Samen experimenteren, creëren en 
innoveren

1 Aanvraag NPG-budget → € 500.000

2 Mogelijke cofinanciering Ja

3 Generaties Oudere jongeren

4 Doelgroepen Oudere jongeren en startups

5 Dorpen/wijken Alle dorpen en wijken

6 Effect direct/lange termijn Direct en lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Van belang voor werkgelegenheid en werk, onderwijs

8 Gemeentelijk beleid

9 Trekkend team Sociaal beleid

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Midden

11 Trekkend partner

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. 20% meer sollicitanten van buiten de gemeente. 
2. Doel is om meer schooluitval te voorkomen en 

leerlingen die elders studeren betrokken te houden 
bij Midden-Groningen. Een afgeleid doel is om 
tot meer banen te komen, nieuwe bedrijven aan 
te trekken en meer tijd en geld te besteden aan 
R&D. Uiteindelijk moet dat leiden tot een hogere 
arbeidsparticipatie en een beter besteedbaar 
inkomen. 
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3. Inrichten ‘Gildeconstructies’ 

Bedrijfsleven en onderwijsinstellingen willen gezamenlijk Gildeconstructies 

inrichten. Gildecon-structies onderscheiden zich doordat leerlingen intensief 

begeleid worden door mensen uit de praktijk, de zogenaamde ‘meesters’, die 

zeer kundig zijn in het vak en de liefde voor het vak uitstralen. Zij brengen 

het vakmanschap over en zij stralen trots uit. Hiermee denken bedrijven 

leerlingen te kunnen trekken/interesseren en behouden. Het idee is dat 

bedrijven hierin gezamenlijk optrekken en geen afzonderlijke bedrijfsscholen 

inrichten. Dit maakt het principe minder kwetsbaar/-conjunctuurgevoelig.

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Gildeconstructies

1 Aanvraag NPG-budget → € 500.000

2 Mogelijke cofinanciering Ja

3 Generaties Alle leeftijden

4 Doelgroepen Alle leeftijden

5 Dorpen/wijken Alle dorpen en wijken

6 Effect direct/lange termijn Direct en lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Van belang voor werkgelegenheid en werk, onderwijs

8 Gemeentelijk beleid

9 Trekkend team Sociaal beleid/EPO/BWRI

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Midden

11 Trekkend partner

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Een gezamenlijke bedrijfsschool.
2. 100 gezellen onder begeleiding van een meester.
3. Doel is om meer schooluitval te voorkomen en 

leerlingen te enthousiasmeren voor een vak en 
mensen uit de uitkering te helpen. Een afgeleid doel 
is om tot meer banen te komen en nieuwe bedrijven 
aan te trekken. Uiteindelijk moet dat leiden tot een 
hogere arbeidsparticipatie en een beter besteedbaar 
inkomen.
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4. Naar een leer- en ontwikkelbedrijf

Voor een aantal mensen is een ontwikkeltraject richting de arbeidsmarkt 

noodzakelijk. In een ontwikkeltraject kunnen inwoners werkervaring opdoen, 

een traject op maat volgen, een diploma halen en als dat niet haalbaar is 

een deelcertificaat. Alle inzet is erop gericht om een duurzame plek op de 

arbeidsmarkt te veroveren. De volgende groepen kunnen terecht bij het 

ontwikkelbedrijf: mensen met een bijstandsuitkering, mensen die werkzaam 

zijn bij de Wsw, Inburgeraars, mensen met een arbeidsbeperking, voortijdige 

schoolverlaters en kwetsbare jongeren, werknemers die bij- of omscholing 

nodig hebben en inwoners die aan de slag willen en scholing nodig hebben.

Wij hebben in onze gemeente een ontwikkelbedrijf nodig waar inwoners hun 

talenten kunnen ontwikkelen. Hiervoor kunnen we de infrastructuur van 

het SW Werkbedrijf BWRI gebruiken; dit kan uitstekend dienstdoen als een 

ontwikkelbedrijf. Samen met werkgevers en het onderwijs ontwikkelen we 

een scholingsaanbod. Zo zorgen we ervoor dat het scholingsaanbod aansluit 

aan de arbeidsmarkt. Dit aanbod zal gericht zijn op beroepen in de kansrijke 

sectoren techniek, bouw, metaal en zorg. Dit aanbod is niet statisch; juist 

door de intensieve samenwerking met zowel onderwijs als werkgevers, kan er 

ingespeeld worden op de wensen en de eisen vanuit de arbeidsmarkt.  

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Naar een leer- en ontwikkelbedrijf

1 Aanvraag NPG-budget → € 1.064.000

2 Mogelijke cofinanciering

3 Generaties Alle

4 Doelgroepen Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

5 Dorpen/wijken Alle dorpen en wijken

6 Effect direct/lange termijn Direct en lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Van belang voor werkgelegenheid en werk, onderwijs, 
leefbaarheid, sociale samenhang etc.

8 Gemeentelijk beleid

9 Trekkend team BWRI

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Midden

11 Trekkend partner -

12 Verwachte looptijd 4 jaar

13 Beoogde resultaten

1. 100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
extra, die worden bemiddeld naar een duurzame 
werkplek op basis van nieuw ontwikkelde 
competenties.

2. Doel is om vanuit de gemeente alle doelstellingen 
voor werken en leren beter te ondersteunen en 
realiseren. 
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5. Hulpteam versterking

In Overschild worden in het kader van de versterkingsopgave 120 huizen 

gesloopt en verbouwd. Ook komen er wisselwoningen voor mensen die 

tijdelijk gehuisvest moeten worden. De gehele versterkingsoperatie 

brengt een scala van werkzaamheden met zich mee. Het project Hulpteam 

Overschild heeft als doel om mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt te begeleiden en te scholen richting arbeidsmarkt. Hierbij 

willen we gebruik maken van samenwerking met het ‘1.000 banenplan’.  

De ervaring die hier wordt opgedaan kan worden uitgerold en gebruikt op 

andere toekomstige versterkingsoperaties.

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Hulpteam versterking

1 Aanvraag NPG-budget → € 360.000

2 Mogelijke cofinanciering

3 Generaties Alle

4 Doelgroepen
Alle werkzoekenden en mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt

5 Dorpen/wijken Alle dorpen en wijken

6 Effect direct/lange termijn Direct en lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Van belang voor werkgelegenheid en werk, onderwijs

8 Gemeentelijk beleid

9 Trekkend team BWRI/programma gevolgen gaswinning

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Midden

11 Trekkend partner

12 Verwachte looptijd 4 jaar

13 Beoogde resultaten

1. 25 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
extra, die worden bemiddeld naar een duurzame 
werkplek op basis van nieuw ontwikkelde 
competenties.

2. Doel is de arbeidsparticipatie te verhogen, een beter 
besteedbaar inkomen te realiseren en de SES te 
verhogen. Bovendien draagt dit project bij aan de 
leefbaarheid van de kernen en de tevredenheid over 
de woonomgeving. 
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6. A7-zone

Midden-Groningen ligt aan het spoor richting Duitsland en langs de A7. 

Daarnaast ligt knooppunt A7/N33, het knooppunt Zuidbroek, ook binnen de 

gemeentegrenzen. De N33 is vanaf Zuidbroek verdubbeld tot de aansluiting 

op de A28, onder Assen, terwijl het deel van Zuidbroek naar de Eemshaven 

verdubbeld gaat worden. Dan is de gemeente wel ideaal gepositioneerd. Daar 

kunnen en moeten Midden-Groningen, en ook Oldambt en de regio meer mee 

doen.

De A7 geeft kansen aan Midden-Groningen. Vanuit het bedrijfsleven wordt 

gewezen op de nu al goede ontwikkelingen op Rengers en de Gouden 

Driehoek. Ondernemers kiezen heel bewust voor die locatie, omdat die 

Scandinavië makkelijker bereikbaar maakt. Kortom, voor een goede 

toekomst van de regio Groningen is het inzetten op kansrijke verbindingen 

van groot belang.

De provincie acht de ontwikkeling van de A7-zone van belang, waarbij niet 

alleen in samenspraak met de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en 

Veendam naar de ontwikkelingspotenties van de A7-zone wordt gekeken 

wordt gekeken. De gemeente Groningen wil samen met de gemeente Midden-

Groningen werken aan de concrete invulling van de A7-zone tot en met het 

knooppunt Zuidbroek. 

Aan Midden-Groningen de taak om beide ontwikkelingen op elkaar af te 

stemmen. 

Nr. Aandachtspunt Uitwerking A7-zone

1 Aanvraag NPG-budget → € 5.500.000

2 Mogelijke cofinanciering Ja

3 Generaties

4 Doelgroepen

5 Dorpen/wijken

6 Effect direct/lange termijn Direct en lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Van belang voor werkgelegenheid en werk, onderwijs

8 Gemeentelijk beleid

9 Trekkend team EPO/RO

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Hoog

11 Trekkend partner

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Voor ca. 500 mensen aan nieuwe banen.
2. Doel van de ontwikkeling van de A7-zone is om de 

netto arbeidsparticipatie en het netto besteedbaar 
inkomen te verhogen. Deze zone naast de A7 biedt 
kansen een nieuw duurzaam industrieterrein te 
ontwikkelen. Bedrijven worden hier uitgedaagd om 
met innovatieve technieken de uitstoot van fijnstof, 
CO2 en stikstof te verminderen. Ook biedt de A7-zone 
mogelijkheden om bedrijven te verplaatsen (en te 
vernieuwen) vanuit de oude locaties in het centrum. 
Hierdoor verminderen hittestress en allerlei andere 
vormen van hinder en overlast.
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7. Herstructureren bedrijventerreinen

Dit programmabudget kan voor alle bedrijventerreinen in de gemeente 

worden ingezet en wordt dus niet beperkt tot de bedrijventerreinen die in de 

doorstartnotitie bedrijvig en leefbaar zijn genoemd. Vanaf 1960 kwam met 

name de industrie snel tot ontwikkeling. Een andersoortige industrie die 

overigens altijd al aan het Winschoterdiep verbonden is geweest. Wonen en 

industrie zijn in de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer in fysieke 

zin met elkaar verweven, terwijl die relationele zin tussen wonen en werken 

al tientallen jaren niet meer aanwezig is. Dat leidt niet zelden tot conflicten. 

Zowel voor de huidige bewoners, maar ook voor de nieuwe bewoners, die wij 

ook een goed woon- en leefklimaat willen bieden. Bepaalde bedrijven zitten 

aan de grens van wat in een stedelijk gebied anno 2020 nog aanvaardbaar 

is. Dat vraagt om integrale maatregelen voor de bedrijventerreinen waarbij 

het resultaat moet zijn dat de leefbaarheid in het gehele stedelijk gebied, 

dus niet alleen in de directe omgeving toeneemt, door een afname van 

milieuhinder. Tegelijkertijd moet de wellicht vrijkomende locatie als gevolg 

van bedrijfsverplaatsing op een duurzame en robuuste wijze worden 

ingevuld, met meerwaarde voor het gebied. De juiste functie op de juiste plek. 

Voor het project Hoogezand-Noord kan voor het oplossen van problemen rond 

bedrijvigheid een beroep worden gedaan op dit projectbudget.

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Herstructureren bedrijventerreinen

1 Aanvraag NPG-budget → € 7.700.000

2 Mogelijke cofinanciering Ja

3 Generaties

4 Doelgroepen

5 Dorpen/wijken

6 Effect direct/lange termijn Direct en lange termijn

7
Bijdrage aan andere 

ambities/projecten
Van belang voor werkgelegenheid en werk, onderwijs

8 Gemeentelijk beleid

9 Trekkend team EPO/RO/IBOR

10
Druk op gemeentelijke 

organisatie
Hoog

11 Trekkend partner

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. 50% van het oppervlak van de bedrijventerreinen 
voldoet aan de huidige eisen.

2. Herstructureren biedt kansen om de 
industrieterreinen duurzaam te herontwikkelen.  
Met innovatieve technieken kunnen bedrijven de 
uitstoot van fijnstof, CO2 en stikstof verminderen. 
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8. Amoveren woonfuncties 

Op enkele plekken in de gemeente liggen de industrieterreinen verder 

verwijderd van het stedelijk gebied. Deze terreinen zijn in principe bij 

uitstek de terreinen waar de ruimte-behoevende, zwaardere en vaarwater-

behoevende industrie gevestigd kan worden. Op dit moment zijn er 

onvoldoende mogelijkheden om deze terreinen in te vullen met bedrijvigheid. 

Hierdoor liggen er kavels braak. Om het investeringsklimaat en de 

economische slagkracht te versterken, moeten enkele maatregelen worden 

getroffen om industrieterreinen te kunnen gebruiken waarvoor ze bedoeld 

zijn. Een van de maatregelen is dat enkele woningen waar onaanvaardbare 

hinder gaat ontstaan, worden gesaneerd. Met de sanering van enkele 

woningen kan al veel milieugebruiksruimte worden gecreëerd, zonder forse 

inbreuk te hoeven maken op de ruimtelijke kwaliteiten van het omliggende 

gebied. In het stedelijk gebied ligt dit genuanceerder. Omdat woonfuncties in 

grotere dichtheden voorkomen en in andere vormen, zoals hoogbouw, is het 

effect van sanering van woonfuncties over het algemeen geringer. 

Nr. Aandachtspunt Uitwerking amoveren woonfuncties

1 Aanvraag NPG-budget → € 4.000.000

2 Mogelijke cofinanciering Ja

3 Generaties

4 Doelgroepen

5 Dorpen/wijken

6 Effect direct/lange termijn Hoofdzakelijk lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Van belang voor werkgelegenheid en werk, onderwijs

8 Gemeentelijk beleid

9 Trekkend team Omgevingskwaliteit/EPO/RO

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Hoog

11 Trekkend partner

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Industrieterreinen kunnen 20% meer van hun 
capaciteit benutten.

2. Doel is bedrijven uitbreidingsmogelijkheden te 
bieden. Het resultaat moet zijn dat er meer banen 
komen en dat het gemiddelde inkomen stijgt.
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7.3. Investeringen      voor werk

Voor deze ambitie kan voor bijna 20 miljoen aan NPG-aanvragen worden 

ingediend. Hiervan kan een deel op kortere termijn worden aangevraagd. Een 

ander deel zal eerst verder moeten worden uitgewerkt. Deze keuze wordt in 

een separaat document uitgewerkt.

Nr. Ambities Speerpunten Doelen Projecten
Totaal mogelijke 

NPG aanvragen

4 Hart voor werk

Arbeidsparticipatie

Verbetering van de verbinding onderwijs en arbeidsmarkt

Aantrekken nieuwe andere werkgelegenheid

4.1 Ontwikkelen digitale vaardigheden jeugd €  300.000 

4.2
Samen creeren, experimenteren en 
innoveren op locatie

€  500.000 

4.3 Inrichten gildeconstructies €  500.000 

4.4
Van werkbedrijf naar leer- en 
ontwikkelingsbedrijf

€  1.064.000 

4.5 Hulpteam versterking €  360.000 

4.6 Ontwikkeling A7-zone €  5.500.000 

Ruimte ontwikkeling bedrijvigheid (zie ook B&L 1.14) €  - 

4.7 Amoveren woonfuncties €  4.000.000 

4.8 Herstructureren bedrijventerreinen €  7.700.000 

          Totaal Hart voor werk €  19.924.000 

7.4. Verantwoording

Wij hebben met vele partijen gesproken in het kader van het werkpakket        

      voor Werk. Diverse van deze personen komen oorspronkelijk uit deze regio 

en voelen een sterke band met Midden-Groningen. Maar daarmee hebben 

zij ook veel kennis over- en ervaring met inwoners van onze gemeente. Bij 

aanvang bestonden de contacten met onze belanghebbenden, 

door Corona, veelal uit 1-op-1-contacten. Later in het proces 

hebben wij meerdere werksessies georganiseerd gericht op 

onder andere de thema’s ‘Toekomstbestendigheid MKB’ en ‘de 

Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt’.

De contacten met belanghebbenden hebben wij als zeer 

inspirerend en motiverend ervaren. De vele gesprekken hebben 

ons een goed beeld gegeven van kansen en uitdagingen voor 

de gemeente Midden-Groningen op het gebied van werk. 

Ook hebben ze ons inzicht gegeven in initiatieven die elders 

opgepakt zijn en ontwikkeld worden. Met de accenten die wij 

in het werkpakket  €  voor Werk leggen zijn wij aanvullend op 

deze initiatieven elders; hier is Midden-Groningen ook vaak 

bij betrokken is. We leveren daarmee een plus voor Midden-

Groningen.
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8. Het 
Programmaplan 
Midden-Groningen 
met een “plus”
Het Strategisch Kader heeft het gesprek met de partners en de 

samenleving goed losgemaakt. Uit die gesprekken komt naar 

voren dat alle betrokkenen pleiten voor een integrale aanpak 

van de vraagstukken. Bij de doelen, speerpunten en projecten 

werd steeds verwezen naar andere ambities. Zo is bijvoorbeeld 

de aanpak van armoede (lang en gelukkig leven waar je  ligt) 

sterk verweven met de aanpak van "  voor werk". De wervende 

woonmilieus (open je   voor Midden-Groningen) zijn weer 

essentieel voor de herstructurering van gebieden. Het stimuleren 

van de jeugd heeft minder effect als de schuldenproblematiek 

niet wordt opgelost. Het vestigingsklimaat voor bedrijven 

hangt samen met aantrekkelijke woonmilieus, een goed en 

breed voorzieningenaanbod, bereikbaarheid, een aantrekkelijk 

landschap en cultuur. 
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Dit betekent dat partners moeten samenwerken om tot het beste resultaat te 

komen. Een ander punt dat meerdere keren is gemaakt, is dat investeringen 

teniet worden gedaan op het moment dat de veiligheid niet op orde is. Er 

is veel gesproken over criminaliteit, ondermijning en de onveiligheid in 

buurten, rond bepaalde panden en rond speelplekken. Betere of mooiere 

speelplekken helpen niet, als de omgeving niet veilig is.

Op basis van de gesprekken hebben we daarom een aantal aanvullende 

thema’s benoemd, die we deels toevoegen aan ons NPG-Programma. Het 

gaat om 1) de noodzaak van de versterking van de regie op samenhang in 

de uitvoering rond het NPG-programma en 2) de veiligheid als basis voor 

een goede leefomgeving. Daarnaast gaat het om 3) bereikbaarheid en 4) 

landbouw. Bereikbaarheid en landbouw nemen we nu niet afzonderlijk op in 

ons lokale NPG-programma. 

Alle ambities, doelen, speerpunten en projecten zullen uiteindelijk allemaal 

een bijdrage moeten leveren aan een positief imago van Midden-Groningen.

8.1. Verbeteren veiligheid 

Inleiding

De veiligheid en het veiligheidsgevoel staan onder druk. Midden-Groningen 

is van oordeel dat de veiligheid op orde moet zijn, natuurlijk primair voor de 

inwoners zelf, maar ook om de investeringen in mens en omgeving goed te 

laten renderen19. Als de bewoners nieuw perspectief hebben, vermindert de 

voedingsbodem voor criminaliteit. Kortom, een investering met een groot 

hefboom-effect. Deze investering vraagt een extra inzet gedurende minstens 

10 jaar. 

8. Het Programmaplan Midden-Groningen  
met een “plus”.

Midden-Groningen wil een gerichte aanpak van overlast (openbare orde), 

ondermijning en crimina-liteit per gebied realiseren. Midden-Groningen wil 

NPG-geld inzetten op 1) versterking van de veiligheid en 2) versterking van de 

zelforganisatie van buurten, wijken en dorpen, zodat uiteindelijk de inwoners 

weer zelf de regie krijgen. De gemeente Rotterdam heeft bijvoorbeeld veel 

succes met de ‘stadsmarinier’20. Het gaat om een combinatie van inzet 

op begeleiding én handhaving en het doorvoeren van daarbij behorende 

maatregelen.

Er is nog weinig zicht op oorzaak en context van sociale problematiek en 

de samenhang met problematiek van openbare orde, ondermijning en 

criminaliteit. Om tot een goede en geslaagde gebiedsgerichte aanpak te 

komen, is het nodig dat fysiek en sociaal hand in hand gaan. Samen met 

het lectoraat ‘Leefomgeving in transitie’ (LiT) en de opleiding vastgoed & 

makelaardij van de Hanzehogeschool én het Aletta Jacobscollege zetten wij 

een Innovatiewerkplaats-Midden-Groningen (IWP-MG) op. In deze IWP-MG 

werken verschillende partijen samen aan multidisciplinaire gebiedsgerichte 

aanpak van de woon- en leefomgeving in Midden-Groningen. Daarbij zetten 

we in op samenwerking met de stad Groningen die, in het kader van de 

regiodeal met het Rijk op het onderwerp sociaal-fysiek in herstructurering, 

een programma ontwikkelt. 

19 Bij de herstructurering van Q4 heeft de gemeente Venlo bij de start zwaar ingezet op de bestrijding van de 
drugscriminaliteit. Hiertoe zijn afspraken gemaakt met politie en OM. Dat was een groot succes. Helaas verslapte 
na verloop van tijd de extra aandacht voor veiligheid. Dit heeft geleid tot een terugval die slechts met veel moeite 
weer gekeerd kon worden. Langjarige aandacht is essentieel. Zodra er vervolgens perspectief voor de bewoners is, 
vermindert de voedingsbodem voor criminaliteit. Kortom. Handhaven en perspectief ontwikkelen.

20 Eén van de meest in het oog springende methoden waarmee Rotterdam de onveiligheid bestrijdt, is de inzet 
van stadsmariniers. Het zijn ‘superambtenaren’. Speciaal door het college van burgemeester en wethouders 
aangesteld om de hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden op te lossen. Een stadsmarinier kent 
zijn wijk. De stadsmarinier loopt veel over straat en gaat met bewoners en ondernemers in gesprek. Zo nodig gaat 
een stadsmarinier ook samen met bewoners en ondernemers op stap, bijvoorbeeld om problemen met eigen 
ogen te zien. Daarnaast legt hij contact met de belangrijke instituties in de wijk, zoals deelgemeente, politie en 
gemeentelijke diensten. Hij is als een metselaar die zorgt voor het cement tussen de stenen, de noodzakelijke 
verbindingen. Ook spoort hij ‘blinde vlekken’ op, zaken waar de reguliere organisaties geen zicht op hebben.
Een stadsmarinier kent dus zijn zaakjes. Hij weet hoe zijn wijk in elkaar steekt, wie de bewoners zijn en hoe ze leven. 
En hij praat met iedereen, van hoog tot laag. Van de trambestuurder op een bedreigde lijn tot de voorzitter van de 
deelgemeente. En van een door overlast geplaagde bewoner tot de directeur van een woningcorporatie. Zijn aanpak 
is praktisch, geheel volgens de Rotterdamse traditie van ‘niet lullen maar poetsen’. Mensen moeten zien dat er iets 
gebeurt om de wijken beter te maken.
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Midden-Groningen wil kortom helder zicht op sociale problematiek en de 

samenhang met openbare orde, ondermijning en criminaliteit. Essentiële 

wijken, buurten en dorpen worden gedurende tien jaar ondersteund bij het 

realiseren van veiligheid en het oplossen van de onderliggende problematiek. 

Na 10 jaar hebben deze wijken, buurten en dorpen zich zo goed ontwikkeld 

dat de extra ondersteuning kan worden afgebouwd.

Concreet

De gemeente zet voor een periode van 10 jaar in op het tegengaan 

van criminaliteit, ondermijning, illegaal gebruik van vastgoed en 

straatcriminaliteit. De gemeente wil hier extra uren op inzetten (handhaving 

en opvolging). Dit voorstel kan spoedig ingediend worden. Daarnaast wil de 

gemeente die inzet ‘richten’, door goed onderzoek te doen naar de oorzaken 

van deze vormen van criminaliteit. Ook hiervoor wordt binnenkort een 

voorstel gedaan. 

Nr. Aandachtspunt Uitwerking Veiligheid

1 Aanvraag NPG-budget → € 4.100.000

2 Mogelijke cofinanciering

3 Generaties Alle

4 Doelgroepen Met name inwoners slechtere wijken

5 Dorpen/wijken Voornamelijk stedelijke omgeving 

6 Effect direct/lange termijn Direct en lange termijn

7
Bijdrage aan andere 
ambities/projecten

Van belang voor alle ambities

8 Gemeentelijk beleid OOV

9 Trekkend team OOV

10
Druk op gemeentelijke 
organisatie

Hoog

11 Trekkend partner

12 Verwachte looptijd 10 jaar

13 Beoogde resultaten

1. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor vrijwel alle 
indicatoren en voor alle projecten. Het is essentieel 
voor de brede welvaart. Met name de tevredenheid 
over de leefomgeving neemt toe door meer veiligheid.

Investeringen veiligheid

Voor deze ambitie kan voor 4.1 miljoen aan NPG-aanvragen worden ingediend. 

Nr. Ambities Speerpunten Doelen Projecten
Totaal mogelijke 

NPG aanvragen

6 Veiligheid

Verbetertraject €  4.100.000 

         Totaal Veiligheid €  4.100.000 
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8.2.  Regie op de samenhang in de uitvoering/ 
 Programma-organisatie
 

Midden-Groningen wil de komende jaren samen met partners concrete 

projecten realiseren die de samenleving vooruithelpen. Tegelijkertijd 

wil Midden-Groningen meer: synergie in samenwerking. Het nationaal 

programma moet bijdragen aan een integrale aanpak van opgaven. Dit 

moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van onze manier van werken 

en handelen. Dat schept een basis om straks - na 10 jaar investeren vanuit 

het nationaal programma - ook zonder extra middelen, gewoon op een 

structureel beter niveau te kunnen blijven (samen)werken en continuïteit te 

borgen. 

Een omvangrijk Programmaplan als dit vraagt een goede organisatiegraad 

van de gemeente en de partners. Midden-Groningen wil regie op de 

samenhang in de uitvoering tussen alle partners. We staan als jonge 

gemeente voor een grote, extra nieuwe opgave en zullen een flinke 

stap extra moeten doen om hier invulling aan te geven. We moeten 

er bovendien rekening mee houden dat onze partners (bijvoorbeeld 

woningbouwcorporaties en zorgaanbieders) ook bij de andere gemeenten 

gevraagd zullen worden een extra inspanning te leveren. Reden temeer 

om als gemeente het initiatief te nemen en partners ook te helpen bij de 

samenhangende uitvoering en het creëren van meerwaarde en samenhang 

door samenwerking: Midden-Groningen wil bijdragen aan synergie. Naast de 

samenwerking binnen de gemeente zet de gemeente in op de samenwerking 

met de buurgemeenten en de provincie. Hierbij wil de gemeente investeren 

in het ‘zwaluwstaarten’ en de afstemming met o.a. de regiodeal. Dat is in lijn 

met het Strategisch Kader. 

De gemeente richt een programmaorganisatie in die de regie rond het 

NPG-programma pakt en de realisatie van het programma gaat leiden en 

faciliteren. Deze projectorganisatie is ook nodig om uitvoering c.q. realisering 

van het programmaplan en de voortdurende besluitvorming daarover te 

ondersteunen met voortgangrapportages en tussentijdse evaluaties. 

Dit project gaat over de totale regie en niet over de uitvoering van de 

individuele projecten.

Voor deze ambitie kan voor 1,5 miljoen aan NPG-aanvragen worden ingediend. 

Nr. Ambities Speerpunten Doelen Projecten
Totaal mogelijke 

NPG aanvragen

5 Regie op samenhang in de uitvoering

Regie op samenhang/
programma-organisatie

€  1.500.000 

           Totaal Versterken samenwerken in de uitvoering €   1.500.000  

8.3. Bereikbaarheid

De dorpen en de stedelijke kernen van de gemeente Midden-Groningen liggen 

gunstig ten opzichte van de stad Groningen. Toch valt er nog het nodige te 

verdienen, als het gaat om de bereikbaarheid. 

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. 
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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 mogelijk 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.

Bereikbaarheid is nu geen onderdeel van het NPG-programma van Midden-

Groningen, omdat we dit meer zien als een regionaal vraagstuk dat we in 

samenwerking met andere overheden en partners moeten aanpakken. We 

verwachten dat het provinciale plan en eventueel de Toukomst-plannen 

aanknopingspunten bieden.

Op dit moment wordt ook regionaal een mobiliteitsplan ontwikkeld.  

De thema’s zijn: veiligheid, sociaal inclusief, duurzaam verplaatsen, 

bereikbaar platteland en economische dynamiek. In dit programmaplan is 

daar nog geen rekening mee gehouden.

8.4. Landbouw

Landbouw is in landschappelijk en economische zin erg belangrijk voor de 

gemeente Midden-Groningen. Agrariërs zijn naast belangrijke producenten, 

ook de beheerders van een groot deel van het buitengebied en daarmee 

essentieel voor de landschappelijke waarde van Midden-Groningen. 

Daarnaast moeten agrariërs een boterham kunnen verdienen en staan ze 

tegelijkertijd onder druk door alle landelijke maatregelen (o.a. stikstof). 

Binnen de ambities "      voor werk" en "Open je      voor Midden-Groningen" is 

enige ruimte voor de landbouw. De gemeente is echter niet in de gelegenheid 

met NPG-geld aanvullende maatregelen te treffen voor de landbouw en wacht 

op de aanknopingspunten vanuit het provinciale programma.

8.5. Ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving

Teneinde de betrokkenheid van de samenleving bij het lokale 

programmaplan NPG verder te bevorderen, reserveert Midden-Groningen 

5% van het aan de gemeente toe te kennen budget voor voorstellen vanuit 

de samenleving. Uitgangspunt is dat voorstellen moeten passen binnen 

het Strategisch Kader dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Voorstellen 

vanuit de samenleving worden als projectaanvraag bij het NPG-bestuur 

ingediend.



76

Hart voor Midden-Groningen

9. Financiële 
raming 
Programmaplan 
Midden-
Groningen
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Nr. Ambities Speerpunten Doelen Projecten
Mogelijk op  

korte termijn
Mogelijk op 

langere termijn
Totaal mogelijke 

NPG aanvragen
Initiatieven 

samenleving

1 Lang en gelukkig leven waar je hart ligt

5%
beschikbaar

NPG-budget

Levensverwachting

Veerkracht en weerbaarheid

Gezondheid en veerkracht

Financiële zelf-redzaamheid

Eigen regie ouderen

1.1 Project Ervaringsdeskundigen €  € 500.000 €  € 500.000 €  € 1.000.000 

1.2 Project Gezinscoaching (nader te bepalen) €  € 1.000.000 €  € 1.000.000 

1.4 Project IJsberg €  € 2.000.000 €  € 2.000.000 

Start van verminderen schulden 
jongeren €  € 1.800.000 €  € 1.800.000 

1.5 Project Mobility Mentoring €  € 700.000 €  € 700.000 

1.6 Project VoorzieningenWijzer €  € 250.000 €  € 250.000 

1.7 Project Mad-Pride oefenhuis €  € 2.000.000 €  € 2.000.000 

1.8 Project JIM €  € 250.000 €  € 250.000 

1.9 Project Edu-actief centrum (nader te 
bepalen) €  € 1.000.000 €  € 1.000.000 

1.10 Project Vitale ouderen €  € 260.000 €  € 260.000 

1.11 Mien Stee €  € 1.100.000 €  € 1.100.000 

1.12 Bewonersbedrijven €  € 1.250.000 €  € 1.250.000 

            Sub-totaal Lang en gelukkig leven (maatschappelijke omgeving) €   9.410.000 €   3.200.000 €  12.610.000 

Kwaliteit en toegankelijkheid van de woon- en leefomgeving

Vraag en aanbod woningmarkt beter op elkaar aansluiten

Realiseren wervende woonmilieus 

Bedrijvig en leefbaar

1.13 Verbindingszones verbeteren €  € 1.000.000 €  € 1.000.000 

Dorpsplannen met een plus  €  

1.14 Dorpsplannen ontwikkelen €  € 500.000 €  € 500.000 

Dorpsplannen (aanpakken kansen en 
knelpunten)

€  € 7.000.000 €  € 7.000.000 

Herstructurering  €  

Wervende woonmilieus  € 

1.15 Aanpak verpauperde panden €  € 2.000.000 €  € 4.000.000 €  € 6.000.000 

1.16 Herstructurering Hoogezand Noord €  € 13.000.000 €  € 13.000.000 

1.17 Aanpak particulier bezit Spoorstraat/Kieldiep €  € 1.000.000 €  € 1.000.000 

1.18 Aanpak openbare ruimte Spoorstraat-Kieldiep €  € 1.000.000 €  € 1.000.000 

1.19 Aanpak particulier bezit Gorecht-West €  € 500.000 €  € 500.000 

           Sub-totaal Lang en gelukkig leven (gebouwde omgeving) €   16.500.000 €   13.500.000 €   30.000.000 

          Totaal Lang en gelukkig leven €   25.910.000 €  16.700.000 €   42.610.000
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Nr. Ambities Speerpunten Doelen Projecten
Mogelijk op  

korte termijn
Mogelijk op 

langere termijn
Totaal mogelijke 

NPG aanvragen
Initiatieven 

samenleving

2 Open je hart voor Midden-Groningen

5%
beschikbaar

NPG-budget

Versterken landschappelijke kwaliteit

Versterken culturele indentiteit

Benutten van potenties van recreatie en toerisme

2.1 Actief betrekken jeugd, cultuureducatie €  € 800.000 €  € 800.000 

2.2 Identiteitsbepalende cultuur-projecten/
dragons den €  € 500.000 €  € 500.000 

2.3 Toekomstbestendig Cultureel erfgoed €  € 3.000.000 €  € 3.000.000 

2.4 Versnellen Groeningen €  € 5.000.000 €  € 5.000.000 

2.5 Ontwikkelen Zuidlaardermeer €  € 1.000.000 €  € 1.000.000 

2.6 Ontwikkelen 't Roegwold en Schildmeer €  € 500.000 €  € 500.000 

2.7 Midden-Groningen op de kaart €  € 130.000 €  € 125.000 €  € 255.000 

           Totaal Open je hart voor Midden Groningen €   630.000 €   10.425.000 €   11.055.000 

3 Hart voor de jeugd

Talentontwikkeling stimuleren en (taal)achterstand verminderen

Kinderen behalen startkwalificatie en opleidingsniveau stijgt

3.1 Kansrijke start Een goed begin/kansrijke start €  € 4.500.000 €  € 4.500.000 

3.2
Inhoudelijke door-
ontwikkeling Kindcentra

€  € 1.640.000 €  € 1.640.000 

3.3 Extra Talenttijd Extra tijd voor talent €  € 11.567.000 €  € 11.567.000 

3.4 Overgang PO-VO €  € 425.000 €  € 425.000 

3.5
Extra kansen voor 
jongeren

Jongerenwerk + €  € 3.100.000 €  € 3.100.000 

3.6
Doorontwikkelen 
jongerencentra

Innovatieve broedplaatsen €  € 1.550.000 €  € 1.550.000 

3.7 Zorg in de school en BSO €  € 1.640.000 €  € 1.640.000 

3.8 Studiekeuze €  € 120.000 €  € 120.000 

3.9 Taalaanbod 12+ €  € 1.165.000 €  € 1.165.000 

          Totaal Hart voor de jeugd €  19.167.000 €   6.540.000 €   25.707.000



79

Hart voor Midden-Groningen

Nr. Ambities Speerpunten Doelen Projecten
Mogelijk op  

korte termijn
Mogelijk op 

langere termijn
Totaal mogelijke 

NPG aanvragen
Initiatieven 

samenleving

4 Hart voor werk

5%
beschikbaar

NPG-budget

Arbeidsparticipatie

Verbetering van de verbinding onderwijs en arbeidsmarkt

Aantrekken nieuwe andere werkgelegenheid

4.1 Ontwikkelen digitale vaardigheden jeugd €  € 300.000 €  € 300.000 

4.2
Samen creeren, experimenteren en  
innoveren op locatie

€  € 500.000 €  € 500.000 

4.3 Inrichten gildeconstructies €  € 500.000 €  € 500.000 

4.4
Van werkbedrijf naar leer- en 
ontwikkelingsbedrijf

€  € 1.064.000 €  € 1.064.000 

4.5 Hulpteam versterking €  € 360.000 €  € 360.000 

4.6 Ontwikkeling A7-zone €  € 500.000 €  € 5.000.000 €  € 5.500.000 

Ruimte ontwikkeling bedrijvigheid (zie ook B&L 1.14)  € - 

4.7 Amoveren woonfuncties €  € 4.000.000 €  € 4.000.000 

4.8 Herstructureren bedrijventerreinen €  € 700.000 €  € 7.000.000 €  € 7.700.000 

4.9 Aanhaken bij...  € - 

           Totaal Hart voor werk €   6.624.000 €   13.300.000 €   19.924.000 

5 Regie op samenhang in de uitvoering

Regie op samenhang in de uitvoering €  € 1.500.000 €  € 1.500.000

           Totaal Versterken samenhang in de uitvoering  €   1.500.000 €   1.500.000 

6 Veiligheid

Verbetertraject €  € 4.100.000 €  € 4.100.000

          Totaal Veiligheid €   4.100.000 €   4.100.000 

Totaal ambities Midden-Groningen €  56.431.000 €  48.465.000 €  104.896.000
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De ambities van de gemeente Midden-Groningen reiken (met ca. €105 

miljoen) verder dan het NPG-budget. De verdeling van het NPG-geld over de 

ambities ziet er op basis van alle projecten als volgt uit:

Verdeling NPG-Budget Programmaplan over ambities

Lang en gelukkig leven waar je hart ligt (gebouwd)

Lang en gelukkig leven waar je hart ligt (maatschappelijk)

Open je hart voor Midden-Groningen

Hart voor de jeugd

Hart voor werk

Regie op samenhang

Veiligheid

Initiatieven samenleving
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10. Vervolg
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10.1. Vervolgproces

Het NPG-bestuur deed in december uitspraak over het Programmaplan, de 

ingediende projecten en de toe te kennen budgetten voor de uit te voeren 

projecten. Dit resultaat is ter finale besluitvorming aan de gemeenteraad 

voorgelegd. 

Het besluit van de gemeenteraad is het startsein voor de uitvoering van de 

vastgestelde projecten. Uitgangspunt is dat deze projecten, daar waar zinvol 

en effectief, in nauwe samenwerking met alle direct betrokken bewoners en 

belanghebbenden verder worden geconcretiseerd en tot uitvoering worden 

gebracht. 

Parallel hieraan zal op het programmaniveau verder worden gewerkt aan 

het definiëren en aanvragen van nieuwe projecten en initiatieven, die in een 

volgende tranche aan gemeenteraad en het NPG-bestuur worden voorgelegd. 

Dit kunnen ook projecten zijn die direct gekoppeld kunnen worden 

aan de gekozen Toukomst-projecten, de projecten uit het thematische 

Programmaplan van de provincie dan wel direct voortkomen uit thema’s die 

samen met de andere gemeenten worden opgepakt. 

10.2. Participatie

Zowel voor de vastgestelde projecten als voor de nieuw te ontwikkelen en 

aan te vragen projecten blijft aan de orde dat participatie met groepen uit de 

samenleving essentieel is. De maatregelen in het kader van corona hebben 

effect gehad op het participatieproces in de afgelopen periode. We kunnen 

nog niet overzien hoe lang deze effecten nog merkbaar zullen zijn. De basis 

voor het vervolg is: 

 d Alle in uitvoering te nemen projecten worden in samenspraak met direct 

belanghebbenden opgezet en uitgevoerd; 

 d Eventuele nieuw aan te vragen projecten in het kader van het nationaal 

programma worden in samenspraak met direct belanghebbenden 

gedefinieerd. 

Vertrekpunt is dat het Programmaplan met haar ambities en doelstellingen 

voor de komende 10 jaar de basis is waaraan alle projecten worden getoetst. 

Midden-Groningen wil de realisatie van de projecten monitoren, bijstellen en 

evalueren.

10.  Vervolg
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Bijlagen

Bijlage 1:  Toelichting op de kaders 

Bijlage 2:  Het Nationaal Programma Groningen

Bijlage 3:  Strategisch kader ‘     voor Midden-Groningen’

Bijlage 4:  Verantwoording NPG-proces lokaal programma
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Bijlage 1:  Toelichting op de kaders

Financiële kader

Voor het nationaal programma is een startkapitaal beschikbaar van 

€1,15 miljard voor een looptijd van tien jaar. Met het vaststellen van het 

document ‘Financiële opbouw NPG’ door de raden van gemeenten in 

het aardbevingsgebied en door Provinciale Staten, zijn deze middelen 

toebedeeld aan de verschillende onderdelen van het nationaal programma. 

Voor de lokale programmaplannen van de gemeenten en het thematische 

programmaplan van de provincie is in totaal 806 miljoen gereserveerd. 75% 

daarvan is als trekkingsrecht toebedeeld aan gemeenten en provincie. In 

2022/2023 vindt op basis van een tussentijdse evaluatie de toedeling plaats 

van de resterende middelen aan gemeenten en provincie. 

Het nu beschikbare trekkingsrecht van de gemeente Midden-Groningen 

bedraagt €47,5 mio plus 50% van dat bedrag om voldoende continuïteit 

te kunnen bieden aan opgestarte projecten. In totaal kan de gemeente nu 

beschikken over € 71,25 miljoen. In 2018 en 2019 is echter al €5 miljoen 

gereserveerd voor projecten. Hiermee bedraagt het budget €66,5 miljoen met 

een looptijd van 10 jaar. Dit betreft bijdragen inclusief BTW. Voor een deel is 

de BTW terug te vorderen via het BTW-compensatiefonds. 

Lokale en thematische projecten 2018 & 2019

In 2018 is voor € 50 miljoen aan projecten voor de hele regio gehonoreerd. 

Midden-Groningen heeft hier € 9,1 miljoen 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

In 2019 hebben gemeenten en provincie voorstellen ingediend voor urgente 

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

Deze € 15 miljoen is onderdeel van de totale investeringsruimte voor 

Midden-Groningen. Midden-Groningen heeft hier voor € 5 miljoen gebruik 

van gemaakt voor Dorpsproces Overschild, Beleving & Verhaal Overschild, 

Sportlokalen Gorecht & Woldwijck en Organisatiekosten Lokaal Programma. 

Van de € 15 miljoen 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’. Midden-Groningen kan dus voor 66,25 

miljoen euro aan projecten indienen.

Tot slot hebben tot nu toe 25-30 organisaties uit Midden-Groningen gebruik 

gemaakt van het Loket Leefbaarheid (www.loketleefbaarheid.nl).

 

Randvoorwaarden

Wens van programmabureau om heel helder te maken hoe onze uitgangspunten en 

criteria matchen met die van het nationaal programma. 

Het programmakader, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur en 

door gemeenteraden en Provinciale Staten, stelt zes randvoorwaarden 

waaraan de lokale en thematische programmaplannen moeten voldoen. Het 

Algemeen Bestuur toetst de programmaplannen aan het programmakader 

en daarmee ook aan de randvoorwaarden. In het Strategisch Kader  € voor 

Midden-Groningen hebben we eigen woorden aan deze randvoorwaarden 

gegeven. Hieronder verduidelijken we de link tussen de randvoorwaarden 

uit het programmakader van het nationaal programma en het Strategisch 

Kader €   voor Midden-Groningen en lichten we toe op welke wijze in dit lokaal 

Programmaplan aan deze voorwaarden is voldaan. 

http://www.loketleefbaarheid.nl
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Uit kader van het 
nationaal programma

Strategisch Kader MG

Participatie

Projecten moeten breed gedragen zijn. Participatie aan 

de voorkant door initiatiefnemers moet geborgd zijn en 

projecten moeten een maatschappelijk belang dienen.

Integraliteit

Projecten dienen bij te dragen aan meerdere doelen 

en ambities van het Lokaal Programma NPG Midden-

Groningen.

Proportionaliteit

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.

Samenhang

In het Lokaal Programma NPG Midden-Groningen werken 

we samen en stemmen we af met inwoners, bedrijven, 

gemeenten, provincie, Rijk en maatschappelijke partners.

Toekomstbestendigheid

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 

nationaal programma.

Cofinanciering

We gaan uit van wederkerigheid. Het is van belang 

dat degenen die projecten voor ondersteuning bij het 

nationaal programma aandragen, zich in alle opzichten 

ook eigenaar van dat project tonen en daarmee 

medeverantwoordelijkheid dragen voor het project. 

Extra

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?’).
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Bijlage 2:  Het Nationaal Programma Groningen 

Het nationaal programma biedt Groningers perspectief. Inwoners, gemeenten, 

provincie, Rijk, bedrijfsleven en andere organisaties werken samen aan een 

bloeiende toekomst voor Groningen. De opgave is het structureel vergroten 

van de brede welvaart van elke Groninger en het verbeteren van het imago.

De bestuursovereenkomst die in maart 2019 is gesloten tussen het Rijk, de 

provincie en de gemeenten in het aardbevingsgebied, vormt de basis voor 

de samenwerking tussen overheden binnen het nationaal programma. Het 

afgelopen jaar is gezamenlijk gewerkt aan de verdere ontwik-keling van het 

nationaal programma. Het resultaat is een programmakader dat eind 2019 

is vastgesteld door het algemeen bestuur van het nationaal programma, de 

gemeenteraden in het aardbevingsgebied en provinciale staten. Het nationaal 

programma biedt een nieuw perspectief voor het aardbevingsgebied. Midden-

Groningen bevindt zich centraal in dat gebied. 

Brede welvaart is een nieuwe internationale maatstaf om welvaart te meten. 

Brede Welvaart gaat naast economische groei over gezondheid, welbevinden, 

woon- en leefomgeving, de kwaliteit van natuur en milieu, opleidingsniveau 

en vertrouwen in politiek en bestuur. Brede welvaart sluit aan bij het werken 

aan duurzaam toekomstperspectief. De projecten worden door het nationaal 

programma getoetst op de bijdrage aan brede welvaart. Daarbij zijn de 

volgende doelstellingen per ambitie geformuleerd.

Op basis van het NPG-programmakader stellen de gemeenten elk een lokaal 

programmaplan op en de provincie maakt een thematisch programmaplan. 

De lokale programma’s richten zich op onderwerpen die lokaal of regionaal 

spelen. Het thematisch programmaplan gaat over thema’s die het lokale 

niveau overstijgen en waarbij een provinciale aanpak nodig is. 

Om verder invulling te geven aan deze ambities is in NPG-verband een 

hoofdlijnennotitie gemaakt. De hoofdlijnen dragen integraal bij aan de 

ambities van het programma en hebben bovengemiddelde impact op een 

goede toekomst voor elke Groninger. De hoofdlijnen zijn een inspiratiebron 

voor de invulling van de (lokale) programmaplannen. 

1. Van onderwijs naar kennis en vakmanschap;

2. Groninger Landschap;

3. Toekomstbestendige bedrijvigheid;

4. Groningen als fijne leefomgeving (stads- en dorpsvernieuwing);

5. Gezondheid voor iedereen;

6. Bereikbaarheid.

Naast het programmakader en het thematische programmaplan van de 

provincie zoekt Midden-Groningen aansluiting bij de projecten die vanuit 

‘Toukomst’ worden ontwikkeld. Met name rond de thema’s cultuur, natuur en 

recreatie kunnen grotere projecten worden verwacht waar Midden-Groningen 

graag op aansluit en dus NPG-geld voor reserveert. 
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Bijlage 3: Strategisch Kader ‘     voor Midden-Groningen’

Midden-Groningen heeft de ambities uit het nationaal programma 

toegespitst op de vraagstukken van Midden-Groningen en op basis daarvan 

een lokaal Strategisch Kader ontwikkeld: ‘€€ voor Midden-Groningen’. Dit 

kader is december 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Op 21 juli 2020 

heeft de Beoordelingscommissie nationaal programma het kader besproken 

en voorzien van feedback. Bij de ontwikkeling van dit Programmaplan is deze 

feedback gebruikt en verwerkt.

 

‘       voor Midden-Groningen’ werkt vier ambities met onderliggende doelen uit:

Strategisch kader Lokaal Programma
NPG Midden-Groningen

       voor MG

Lang en Gelukkig

Leven Waar je      ligt

Open je      voor

Midden-Groningen

Levensverwachting
Kwaliteit en 
toegankelijkheid 
van de woon- en 
leefomgeving

Realiseren 
van wervende 
woonmilieus

Versterken 
culturele identiteit

Veerkracht en 
weerbaarheid

Vraag en aanbod 
woningmarkt 
beter op elkaar 
aansluiten

Versterken 
landschappelijke 

kwaliteit

Benutten van 
potenties van 
recreatie en 
toerisme

voor de Jeugd voor Werk

Talentontwikkeling stimuleren en (taal)
achterstand verminderen

Arbeidsparticipatie

Kinderen behalen een startkwalificatie en 
het opleidingsniveau stijgt

Verbeteren van 
de verbinding 
onderwijs en 

arbeidsmarkt

Aantrekken van 
nieuwe andere 
werkgelegenheid

Onderstaande tabel laat de samenhang zien tussen de ambities en 

hoofdlijnen van het nationaal programma en de specifieke ambities van 

Midden-Groningen.

We zijn met het Strategisch Kader ‘de boer op gegaan’. We spraken ondanks 

Corona ruim 130 betrokkenen in Midden-Groningen, andere gemeenten 

en de provincie over wat er nodig is om deze ambities te realiseren. Er zijn 

door gespreksdeelnemers projecten aangedragen en die zijn grotendeels 

verwerkt. Deze gesprekken hebben weer tot nieuwe inzichten geleid die zijn 

verwerkt in dit programma. Midden-Groningen gaat uit van de belangen 

van haar inwoners en wil zowel inhoudelijk als procesmatig nieuwe dingen 

uitproberen, om deze belangen zo goed en zo slim mogelijk te behartigen.

Het nationaal programma en het lokaal programma        voor Midden-

Groningen gelden voor een periode van 10 jaar. Voor alle speerpunten is een 

concreet eindresultaat geformuleerd, een stip op de horizon die we in 2030 

willen bereiken. 
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Bijlage 4:  Verantwoording NPG-proces  
  lokaal programma

Het Strategisch Kader Midden-Groningen is ontwikkeld op basis van 

de beleidsdocumenten (zoals Woonvisie, visie sociaal domein en visie 

Bedrijvig&Leefbaar), die sinds de herindeling met veel inbreng van inwoners, 

belanghebbenden en partners zijn ontwikkeld; dat is de basis.

Communicatie & Participatie

De communicatie en participatie rondom voor Midden-Groningen hebben 

een organisch karakter. Vanuit het programmateam - als binnenste cirkel – is 

zowel met interne als externe mensen en partijen gesproken. In het eerste 

kwartaal van 2020 ging dat vooral in één-op-één gesprekken en later ook 

in grotere groepen. Net toen de verdiepende bijeenkomsten georganiseerd 

zouden worden, brak de Coronacrisis uit. Het programmateam werkte 

daarna grotendeels op afstand en via online sessies, zodat het proces zoveel 

mogelijk doorgang kon vinden, Na 1 juni mochten er weer, zij het beperkte, 

fysieke bijeenkomsten georganiseerd worden. Toen hebben we samen met 

groepen die een directe betrokkenheid hebben bij de doelstellingen, gezocht 

naar de beste ideeën om de 4 ambities en 13 doelstellingen uit ‘€   voor 

Midden-Groningen’ te realiseren. Naast fysieke en virtuele bijeenkomsten, is 

er informatie verspreid en gepubliceerd o.a. via nieuwsbrieven, zowel intern 

als extern.

Persoonlijk contact

De communicatie en participatie verliep voornamelijk via directe contacten. 

Zo werden intern presentaties gehouden over NPG Midden-Groningen, onder 

andere tijdens teamoverleggen. Het College van B&W en de gemeenteraad 

werden periodiek geïnformeerd tijdens speciale bijeenkomsten en 

gesprekken. Ook met het programmabureau van het Nationaal Programma 

in Ten Boer, met de provincie en alle gemeenten was periodiek overleg en 

afstemming. Met externe belanghebbenden zijn gesprekken en sessies 

georganiseerd, waardoor we via participatie en co-creatie projectvoorstellen 

met draagvlak konden ontwikkelen. 

Online 

Op de gemeentewebsite is een speciaal NPG Midden-Groningen webdossier 

ingericht, met alle achtergrondinformatie en verwijzingen naar belangrijke 

stukken. We hebben een maandelijkse nieuwsbrief verstuurd naar ruim 

300 inwoners en relaties. Af en toe zijn er berichten op de sociale media 

gepubliceerd en verspreid, zowel op gemeentelijk als op individueel niveau. 

Via intranet en interne nieuwsbrieven zijn de medewerkers van Midden-

Groningen geïnformeerd en op de hoogte gehouden. Op 2 september is de 

livestream voor iedereen toegankelijk. Inwoners kunnen vragen stellen en in 

gesprek met college en programmateam.

Nieuwsberichten 

Nieuwsberichten en achtergrondartikelen over NPG Midden-Groningen en  

‘€   voor Midden-Groningen’ hebben in lokale huis-aan-huisbladen gestaan.

Audiovisueel

Speciaal voor de slotpresentatie aan alle doelgroepen (college, raad, partners 

en alle inwoners) is een serie korte films gemaakt, gebaseerd op interviews 

met trekkers en externe partners. Hiermee is het proces ook audiovisueel 

gedocumenteerd.


