
Advies Lokaal Programma Midden-Groningen 
 
De gemeente Midden-Groningen heeft op 5 oktober 2020 haar lokaal programma ingediend. 
Dit programma is op 29 oktober jl. getoetst aan het Programmakader door de onafhankelijke 
beoordelingscommissie. De conclusie van de beoordelingscommissie luidt dat het 
programma van Midden-Groningen onder voorwaarden voldoet aan het Programmakader. 
De commissie adviseert het bestuur dan ook het programma van Midden-Groningen pas 
definitief goed te keuren op het moment dat aan de geformuleerde voorwaarden is voldaan.  
 
Motivatie 
De commissie oordeelt in beginsel positief over het programma van de gemeente Midden-
Groningen. Het programma is plezierig om te lezen en past grotendeels binnen de kaders 
van Nationaal Programma Groningen. De commissie waardeert de uitsplitsing binnen het 
programma in verschillende onderdelen en is van mening dat binnen die onderdelen goede 
keuzes worden gemaakt. Daarmee is het programma aansprekend en geeft het richting aan 
de inzet van Midden-Groningen. De doelgroepbenadering, die de gemeente in haar 
programma hanteert, wordt door de commissie als meerwaarde gezien. Daardoor krijgt de 
commissie gevoel bij wie er bereikt worden met de inspanningen en voor welke groepen met 
dit programma het verschil wordt gemaakt. Het maakt ook dat het richtinggevende karakter 
van dit lokaal programma wordt versterkt. De gemeente Midden-Groningen maakt klip en 
klaar voor welke complexe uitdagingen zij de komende jaren staat en baseert daar haar 
keuzes op. Ook dit wordt door de commissie als positief beoordeeld.  
 
Hoewel het programma op de meeste vlakken aan het Programmakader voldoet, blijft het 
voor de commissie onduidelijk in hoeverre dit programma bijdraagt aan de ambitie natuur & 
klimaat. Daarmee zijn er twijfels gerezen over de mate waarin dit programma voldoet aan de 
randvoorwaarde integraliteit. Voor een deel lijkt de bijdrage aan natuur & klimaat onderdeel 
uit te maken van de voorgenomen projecten, maar er wordt nergens in het programma 
concreet aangegeven wat de gemeente op dit gebied gaat doen en welke doelstellingen 
daaraan gekoppeld worden. Het is daarmee onduidelijk welke afweging is gemaakt m.b.t. de 
ambitie natuur & klimaat en of de inzet van Midden-Groningen voldoende is om van een 
integraal programma te kunnen spreken. Om de randvoorwaarde integraliteit gedegen te 
kunnen beoordelen, stelt de commissie daarom de voorwaarde dat inzichtelijk gemaakt moet 
worden hoe het programma van Midden-Groningen bijdraagt aan de ambitie natuur & klimaat 
en welke doelstellingen daarbij worden nagestreefd.  
 
Naast deze voorwaarde, heeft de commissie nog een aantal aandachtspunten 
geïdentif iceerd, waarop het programma verder versterkt kan worden. Deze punten wil de 
commissie graag meegeven als punten van aandacht in de verdere uitwerking. Allereerst 
adviseert de commissie Midden-Groningen goed oog te houden voor de effectiviteit van het 
programma en de bijbehorende projecten. De gemeente heeft een grote hoeveelheid aan 
projecten geïdentificeerd. De commissie doet de aanbeveling om daarbij goed te letten op de 
doelmatigheid en doeltreffendheid. Kijk daarnaast ook of je effectieve combinaties kunt 
maken. De lange lijst projecten doet bij de commissie zorgen rijzen m.b.t. capaciteit en 
verwachtingsmanagement. Ze wil de gemeente meegeven goed te kijken naar wat op welke 
termijn realistisch is. Het is te overwegen om een afwegingskader op te stellen aan de hand 
waarvan prioriteiten bepaald worden. Wat is echt nodig, waar moet je mee starten en wat 
kan de gemeentelijke organisatie aan? De commissie hecht in dit kader ook grote waarde 
aan goed verwachtingsmanagement richting de inwoners van Midden-Groningen. Starten 
met te veel projecten tegelijk kan ervoor zorgen dat je vastloopt in je ambities en dus de 
inwoners teleur moet stellen. Het is van belang hier aandacht voor te hebben. Met betrekking 
tot de projecten wil de commissie graag voor de volledigheid opmerken dat elk project op de 
eigen merites beoordeeld zal worden en dat dit gebeurt op basis van het projectformat. Het 
advies m.b.t. het lokaal programma heeft in die zin geen betrekking op het bijgevoegde 
voorstel met de eerste tranche aan projecten.  



De commissie hecht ook veel waarde aan samenhang en adviseert de gemeente hier goed  
oog voor te houden. De gemeente staat voor complexe uitdagingen, maar deze zijn veelal 
niet uniek voor Midden-Groningen. Daarbij kan de gemeente niet alles alleen oppakken en 
dat is ook niet nodig. Kijk goed wat de gemeente zelf op moet pakken en waar een rol ligt 
voor andere partijen. Ook kan een regionale of provinciale aanpak soms handiger zijn dan 
zelf proberen het wiel uit te vinden. Het organiseren van interventies op het juiste 
schaalniveau en door de juiste partijen is daarmee het tweede aandachtspunt dat de 
commissie mee wil geven.  
 
Daarnaast wil de commissie graag extra aandacht vragen voor de randvoorwaarde 
proportionaliteit en dan in het bijzonder de plus die met middelen van Nationaal Programma 
Groningen gerealiseerd dient te worden. Hiervan verwacht de commissie dat dit in de 
uitwerking van de projecten zeer prominent de aandacht krijgt en zij zal hier scherp op zijn bij 
de beoordeling van de projecten. Tegelijkertijd heeft de commissie oog voor het feit dat er 
veel uitdagingen liggen en met name op het sociale domein zal het niet altijd eenvoudig zijn 
om regulier beleid en de plus daarop goed te onderscheiden. Dit ontslaat Midden-Groningen 
echter niet van de verplichting om steeds die plus te zoeken en dit goed helder te maken in 
de projectaanvragen. In de ogen van de commissie heeft het programmabureau hier ook een  
rol in de advisering aan gemeenten en het bieden van ondersteuning bij het identificeren van 
de plus.  
 
Tot slot vindt de commissie het belangrijk dat in het lokaal programma de juiste bedragen 
vermeld worden. Er is constateert dat er, door de wijze van f ormulering, verwarring kan 
ontstaan over de beschikbare middelen voor het programma van Midden-Groningen. Het 
beeld kan ontstaan dat voor de periode na 2022 automatisch sprake is van hetzelfde bedrag 
als voor de eerste periode is toebedeeld. De commissie hecht eraan dat klip en klaar in het 
programma duidelijk wordt welke middelen daadwerkelijk beschikbaar zijn en welk deel nog 
onzeker is. Het verdient de voorkeur om dit in het huidige programma al aan te passen, 
omdat daarmee voorkomen wordt dat verkeerde verwachtingen worden gewekt.  
 
Advies 
Al met al, ligt er nu een programma waar de commissie in beginsel positief over oordeelt. 
Tegelijkertijd noopt de vraag m.b.t. de bijdrage aan natuur & klimaat, en daarmee de 
integraliteit van het programma als geheel, tot een helder antwoord. Op basis daarvan kan 
vervolgens vastgesteld worden of het programma aan alle vereisten uit het Programmakader 
voldoet. Deze overweging heeft de commissie ertoe gebracht om het advies voldoet onder 
voorwaarden te geven. De commissie adviseert de beoordeling van de mate waarin aan de 
voorwaarde is voldaan over te laten aan het programmabureau en vraagt het 
programmabureau hierover advies uit te brengen aan het bestuur.  
 
Samenvattend formuleert de commissie de volgende voorwaarden: 

1. Maak inzichtelijk in hoeverre het lokaal programma bijdraagt aan de ambitie natuur & 
klimaat en welke doelstellingen daarbij worden nagestreefd. Geef in aanvulling 
daarop ook inzicht in de projecten die aan deze ambitie bijdragen.   

2. Bied het aangepaste programma ter beoordeling aan het programmabureau aan.  
De commissie adviseert het programma pas definitief goed te keuren als aan deze 
voorwaarden is voldaan.   


