
 

 

 

 Antwoordnota Lokaal Programma ‘Hart voor Midden-Groningen’ 

   Aan:  Het bestuur van het nationaal programma 

 Van:  Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 Betreft:  Antwoordnota Lokaal Programma Hart voor Midden-Groningen 

 Datum:  18 november 2020 

  
  
 

Geachte leden van het bestuur van het nationaal programma, 

Hartelijk dank voor het definitieve advies van de beoordelingscommissie over het Lokale Programma-

plan voor het Nationale Programma Groningen: “ voor Midden-Groningen”. Wij waren zeer content 

met de conclusie van de commissie: ‘voldoet onder voorwaarden aan het Programmakader’. De 

voorwaarde heeft betrekking op de integraliteit van het programma op het thema Natuur & Klimaat. 

Daarnaast heeft de commissie enkele aandachtspunten meegegeven. De commissie adviseerde het 

bestuur van het NPG om het programmaplan van Midden-Groningen goed te keuren op het moment 

dat aan de geformuleerde voorwaarde is voldaan. Het beoordelen of aan de gestelde voorwaarde is 

voldaan, is aan het programmabureau overgedragen. Midden-Groningen heeft de voorwaarde en de 

adviezen verwerkt in het voorliggende programmaplan. Wij hebben bij het programmabureau getoetst 

of wij de voorwaarde en de adviezen goed hebben verwerkt. Het NPG-bureau heeft bevestigd dat de 

voorwaarde en de adviezen correct zijn verwerkt . In bijgaande antwoordnota zijn de aanpassingen 

ten opzichte van het bij de beoordelingscommissie ingediende programmaplan toegelicht.  

Graag maken we gebruik van de gelegenheid om aan te geven hoe we omgaan met het door de 

gemeenteraad van Midden-Groningen aangenomen amendement over het reserveren van 5% van de 

NPG gelden voor initiat ieven vanuit de samenleving. Tenslotte heeft de gemeenteraad twee moties 

aangenomen die betrekking hebben op het NPG. Deze moties leiden niet tot aanpassingen in de tekst 

van het programmaplan. 

Wij ziet uit naar een positief besluit van het bestuur.   

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 

 

Bijlagen: 

1. Bijgesteld programmaplan en voorstel eerste tranche projecten (aanpassingen geel gearceerd)  

2. A02 Amendement gemeenteraad 28 oktober 2020 

3. M011 Motie gemeenteraad 28 oktober 2020 

4. M012 Motie gemeenteraad 28 oktober 2020  
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Antwoordnota 

Algemeen 

Motivering commissie  

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 doelgroep-benadering, 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.  

Reactie Midden-Groningen 

Wij danken de commissie voor haar constructieve toets van het programmaplan. Het NPG geeft een 

ongekende impuls aan onze gemeente. Midden-Groningen staat voor grote uitdagingen en het NPG 

geeft ons de kans om daar concreet mee aan de slag te gaan. Door een generatie lang in te zetten 

op de doelgroepen die dit het hardst nodig hebben, willen we de vicieuze cirkel van sociale 

problematieken doorbreken. Het denkraam van de gemeenteraad heeft ons geholpen om de 

verschillende doelgroepen voor ogen te houden en concreet te benoemen wie profiteert.  

Voorwaarde 

Motivering commissie 

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.  

Reactie Midden-Groningen 

We herkennen de feedback van de commissie en we denken ook dat Natuur & Klimaat al in de 

projecten verborgen zit. We hebben alle projecten tegen het licht gehouden en gekeken naar de 
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mogelijke bijdrage van de projecten aan Natuur & Klimaat. Waar mogelijk hebben we dit duidelijker 

beschreven. Op basis van deze doorlichting hebben we ons programmaplan op de volgende 

onderdelen aangepast: 

1. Voor alle projecten is bij de beoogde resultaten ingegaan op de “indicatoren voor monitoring en 

evaluatie”. Hiermee worden de verbanden tussen de projecten beter gelegd en worden de 

bijdragen aan Natuur & Klimaat nadrukkelijker benoemd.  

2. In paragraaf 4.1 beschrijven we expliciet waar de projecten voor de gebouwde omgeving aan 

moeten voldoen. Per project geven we aan wat de beoogde bijdrage is aan bijvoorbeeld de 

ecosysteemkwaliteit, biodiversiteit, CO2- en stikstof-reductie. Daarnaast wordt ingegaan op de 

bijdragen aan het verminderen van hittestress en wateroverlast. In de alle “fysieke” projecten is 

veel aandacht voor groen; de gemeente zal daarbij aandacht besteden aan biodiversiteit en 

ecologisch beheer. 

3. In paragraaf 5.2 (punt 5) zijn de natuurprojecten aan bod. Daar gaan we in op de versterking van 

de natuur (ecosysteemkwaliteit), de verbetering van de aansluiting van de natuurgebieden. Zo 

bevorderen we de biodiversiteit en de uitbreiding van het leefgebied van bedreigde diersoorten. 

De natuurgebieden zijn de longen van de stad en zorgen voor zuurstof en de afvang van allerlei 

luchtvervuiling. We benoemen ook het belang in het tegengaan van wateroverlast en 

geluidstress.  

4. Bij de aanpak van stedelijk wijken en de dorpen zijn Natuur & Klimaat belangrijke 

randvoorwaarden (zie paragraaf 4.1). Midden-Groningen zet in op duurzame woningen (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 belangrijk voor 

Natuur & Klimaat. Dat betekent in onze visie met veel groen en plekken om te ontmoeten en te 

bewegen. In de stedelijke gebieden komt ook meer ruimte voor water. Zowel water als groen 

dragen bij aan het verminderen van de hittestress. Groen helpt tegen geluidsoverlast en vangt 

stikstof (en ook andere verontreiniging) af. Stedelijke 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 onderhou d 

(bijv. minder maaien) een aantrekkelijk beeld te creëren. De gemeente is verplicht iedere zes 

jaar een stresstest te doen om te bepalen hoe klimaatbestendig de wijken zijn; hiermee kan de 

gemeente de vorderingen goed volgen.  

Aandachtspunten 

Naast deze voorwaarde, heeft de commissie nog een aantal aandachtspunten geïdentificeerd, 

waarop het programma verder versterkt kan worden.  

 

1. Aandachtspunt: houd oog voor effectiviteit 
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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. 

Reactie Midden-Groningen 

Dit is een terecht aandachtspunt. De door de commissie gemaakt opmerkingen hebben wij ons 

terdege gerealiseerd bij het opstellen van het programmaplan. Om een goede en afgewogen start te 

maken, hebben we in het voorstel voor de eerste tranche projecten (2020/2021) op basis van onze 

visie en de criteria uit ons strategisch kader een eerste project-selectie gemaakt op basis van 

haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Daarbij hebben we ook gekeken naar de noodzakelijke samenhang 

en synergie, zeker op sociaal terrein. We hebben steeds geprobeerd beide overwegingen in goed 

evenwicht te beschouwen. We zien dit ook als belangrijk aandachtspunt bij de keuze voor de volgorde 

van de projecten die we indienen. De projecten die we indienen voor de deadline van 23 november  

zijn met name gericht op sociaal en jeugd. Bij het indienen van deze projecten geven we in een 

oplegnotitie aan hoe de projecten samenhangen en elkaar versterken. Het NPG geeft ons de kans 

om onze ambities te verwezenlijken en de systeemverandering te maken van ‘curatief naar 

preventief’.  

Mede in het kader van het NPG zijn we bezig om onze organisatie te versterken. We werven op dit 

moment strategisch adviseurs en programmamanagers op verschillende beleidsterreinen. We zetten 

deze nieuwe collega’s ook in op ons Lokale Programma. Om het belang van het NPG in de organisatie 

te benadrukken zal de gemeentesecretaris de rol van ambtelijk opdrachtgever op zich nemen.  

2. Aandachtspunt: houd oog voor samenhang en het juiste schaalniveau 

De commissie hecht ook veel waarde aan samenhang en adviseert de gemeente hier goed oo g 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. 
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Reactie Midden-Groningen 

We vinden dit een belangrijk aandachtspunt. We zoeken samenwerking met andere gemeenten en 

de provincie waar ontwikkelingen elkaar kunnen versterken. De ontwikkeling van Groeningen is hier 

een voorbeeld van, een combinatie van gemeentelijke en provinciale opgaven op het terrein van 

Natuur & Klimaat, toerisme en economie en landschapsontwikkeling. Ook onderzoeken we de 

potentie van de A7/N33 met enerzijds de gemeente Groningen en anderzijds met de provincie en de 

gemeenten Oldambt en Veendam. Daarnaast kijken we samen met Groningen naar de 

herstructureringsopgaven, mede ook op basis van de verstedelijkingsopgave en de Groningse 

Regiodeal. Maar ook bij het project ‘Verlengde schooldag’ werken we samen met het NPG-bureau, 

gemeenten en provincie. Per project kijken we welke (trekkende) rol partijen in de samenleving 

kunnen spelen. We gaan hier nader op in bij de uitwerking van de projecten in de projectformats.  

Gedurende de looptijd van het programma blijven we de mogelijkheden onderzoeken om samen te 

werken. Wij hebben in het voortraject ook steeds het belang van het ‘zwaluwstaarten’ benadrukt en 

ook voor onze gemeenteraad is dat een belangrijk punt. Wij haken aan bij de uitvoering van het besluit 

van het Dagelijks Bestuur van het NPG om een verdere inventarisatie te maken van thema ’s waarbij 

zwaluwstaarten moet worden nagestreefd.  

3. Aandachtspunt: blijf oog houden voor de plus 

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. 

Reactie Midden-Groningen 

Wij zijn blij met het oog dat de commissie heeft voor de uitdagingen waar Midden-Groningen voor 

staat en waar een integrale aanpak voor nodig is. Het stimuleren van jeugd heeft bijvoorbeeld minder 

of geen effect als de schuldenproblematiek van de ouders niet wordt opgelost en er geen stabiele 

thuissituatie is. Het NPG biedt ons de kans om een systeemverandering te realiseren: van ‘curatief 

naar preventief’. In het huidige werk gaat vrijwel alle tijd en energie naar curatieve deel. Vanuit de 

regelgeving is dat immers de corebusiness voor gemeenten. Daarmee doen we echter aan 

symptoombestrijding en bereiken we geen fundamentele omslag. Het NPG biedt ons de kans om 

deze omslag te realiseren: de echte plus! Deze preventieve aanpak zorgt voor een structurele 

verbetering van het perspectief van onze inwoners.  
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Wij zien het als onze verplichting om deze plus helder te maken in de projectaanvragen, dit is al 

onderdeel van de bespreking van de formats met het NPG-bureau.  

4. Aandachtspunt: financiën 

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 formulering, 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 ee rste 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. 

 

Reactie Midden-Groningen 

Wij hebben de tekst in Bijlage 1 als volgt aangepast: 

“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 betreffen bijdragen inclusief BTW. Voor een deel i s de BTW terug te vorderen via het BTW-

compensatiefonds. 

  

Amendement en moties gemeenteraad 28 oktober 2020 

Bij de bespreking van het programmaplan in de vergadering van 28 oktober jl. heeft de gemeenteraad 

een amendement en twee moties aangenomen. Het amendement en de moties zijn als bijlagen 

toegevoegd. In het programmaplan is het amendement verwerkt. Het college heeft toegezegd zich in 

te spannen de moties uit te voeren.  

Overzicht wijzigingen in het programmaplan 

Alle wijzigingen in het programmaplan zijn geel gearceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

1. Alle beschrijvingen van de beoogde resultaten zijn aangevuld op basis van de nieuwste 

indicatoren monitoring en evaluatie 
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2. De belangrijkste aanvullingen op het gebied van Natuur & Klimaat zijn te vinden in paragraaf 4.1 

(eisen ten aanzien van Natuur & Klimaat bij fysieke projecten), en de uitwerking van de 

betreffende projecten. 

3. In paragraaf 2.3, hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 is informatie opgenomen over de ruimte van 5% 

voor de initiatieven vanuit de samenleving. 
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Bijlage 1: bijgesteld programmaplan en voorstel eerste tranche projecten (aanpassingen 

geel gearceerd) 

Separaat meegestuurd.  

Bijlage 2 Amendement A02 

Besluiten:  

1. De titel van 2.4 van het Lokaal Programmaplan voor het Nationaal Programma Groningen te 

wijzigen van "voor iedereen" in: "voor iedereen en door iedereen". En na het denkraam in 2.4 de 

volgende tekst opnemen:  

2. Om het NPG ook van iedereen te laten zijn wordt 5% (4,75 miljoen) van het budget gereserveerd 

voor burgerinitiatieven die bijdragen aan de brede welvaart van onze inwoners. Inwoners kunnen 

op deze wijze alsnog 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.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

Bijlage 3: Motie M011 

Draagt het college op:  

1. Om te zorgen dat het schadeherstel- en met name het versterkingsprogramma wordt versneld;  

2. Om in de bestuurlijke overleggen te pleiten dat beide organisaties komen tot een betere 

samenwerking en derhalve tot een betere uitvoering waarbij versterking en schadeherstel 

gezamenlijk wordt opgepakt  

En gaat over tot de orde van de dag. 

Bijlage 4: Motie M012 

Draag het college op:  

1. Geen gelegenheid ongebruikt te laten om de politici in Den Haag er op te wijzen dat voor een 

goede uitvoering van de plannen van Midden-Groningen er in de toekomst meer geld benodigd 

zal zijn;  

2. De verantwoordelijke ministers van EZK en BZK te houden aan de  toezegging dat het hier 

expliciet om een startkapitaal gaat;  

En gaat over tot de orde van de dag. 

  


