
Raadsbrief

Datum: 6 juli 2021 Verzenddatum: 7 juli 2021

Behandeld door: Frank Wiertz Mailadres: frank.wiertz@midden-groningen.nl

Zaak: 646687 Portefeuillehouder: Adriaan Hoogendoorn

Onderwerp: Jaarverslag 2020 Nationaal Programma Groningen

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u het jaarverslag 2020 van Nationaal Programma Groningen (NPG). Het 
programmabureau heeft ons dit jaarverslag toegestuurd, uiteraard na vaststelling door het 
Algemeen Bestuur op 28 mei 2021, met het verzoek het u ter informatie aan te bieden.

Het jaarverslag 2019, dat vorig jaar uitkwam, gaf een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van 
NPG, de achtergronden, de opbouw en de voortgang van de projecten. Dat lag toen ook voor de 
hand aangezien dit het eerste jaarverslag van NPG was.

Juist daardoor is het nu mogelijk dat het jaarverslag 2020 zich ook helemaal op dat verslagjaar kan 
focussen.

Graag belichten we nog enkele hoofdlijnen.
 
Vier programma's en 21 projecten
Een belangrijk onderdeel in 2020 was het maken van de lokale en provinciale programma's door 
gemeenten en de provincie. Het programma van de provincie Groningen en de gemeenten Het 
Hogeland, Midden-Groningen (Hart voor Midden-Groningen) en Groningen zijn vorig jaar 
goedgekeurd. Voor 21 projecten van gemeenten en de provincie is in totaal bijna 74 miljoen euro 
beschikbaar gesteld. De onafhankelijke beoordelingscommissie is in 2020 met volle inzet aan de slag 
gegaan en heeft getoetst of de ingediende programma’s en projecten voldoen aan de voorwaarden 
van Nationaal Programma Groningen en bijdragen aan de ambities. 
 
Veel projecten in voorbereiding
 Eind 2020 waren er in totaal 145 projecten goedgekeurd. Uit het jaarverslag blijkt dat 44% (64 
projecten) zich nog in de voorbereidende fase bevindt. De verwachting was dat er al meer 
projecten in uitvoering zouden zijn. Dat is niet het geval omdat veel projecten aan het eind van het 
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jaar zijn goedgekeurd en nu verder ontwikkeld worden. Daarnaast speelt vertraging door de 
coronacrisis een rol. Een andere reden is dat de gemeentelijke organisatie ook in staat gesteld moet 
worden om de projecten organisatorisch op te pakken. Dat vergt investeren in de organisatie, niet 
alleen in geval van Midden-Groningen, maar ook bij de andere gemeenten en de provincie. De 
uitdaging voor het komende jaar is dan ook om de uitvoering van de projecten op stoom te laten 
komen, in NPG als totaal en in Midden-Groningen in het bijzonder.

Midden-Groningen specifiek 
Bij het lezen van dit jaarverslag is het plaatsen van een kanttekening noodzakelijk. Uw raad heeft 
in januari 2021 positief besloten aangaande het lokaal programma van Midden-Groningen: Hart voor 
Midden-Groningen, nadat het bestuur van NPG dat al in december 2020 had gedaan. Daarom is dat 
programma in het jaarverslag meegenomen en geldt dat niet voor de reeks aan projecten die 
gebaseerd zijn op dat programmaplan maar waarover het bestuur eerst in 2021 besluiten heeft 
genomen. 

Toukomst
 Toukomst, het grootste participatieproces van het land, begon met de oproep aan alle Groningers 
om ideeën in te sturen voor de toekomst van Groningen. Er kwamen maar liefst 900 ideeën binnen. 
Het Toukomstpanel, met daarin twintig betrokken Groningers, heeft het bestuur geadviseerd om 44 
Toukomstprojecten te financieren. Hiervoor is in totaal 100 miljoen euro beschikbaar. De eerste 
projecten gaan naar verwachting halverwege dit jaar van start.

Bewonersinitiatieven
Vanuit Loket Leefbaarheid hebben 129 projecten een bijdrage ontvangen, in totaal ruim 1 miljoen 
euro. Het Impulsloket stond in 2020 voor het eerst open, er is bijna € 750.000 besteed aan 16 
projecten. Deze twee subsidieregelingen zijn speciaal voor inwoners, het Impulsloket ook voor 
kleine ondernemers met een goed idee voor de toekomst van Groningen. 

Desgewenst zijn wij altijd bereid om over het jaarverslag met u nader van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris
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