
 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Afgelopen week hebben  u een brief gestuurd over de stand van zaken in het 

aardbevingsdossier. In die brief1 hebben wij u gemeld dat we met provincie 

en gemeenten in het aardbevingsgebied toe werkten naar een 

bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen (NPG) met de 

ministers Economische Zaken & Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK). Inmiddels zijn de stukken gereed en kan de 

Bestuursovereenkomst op 11 maart 2019 worden ondertekend.  

 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt in een knellend tijdschema. De 

ondertekening van de bestuursovereenkomst is een eerste stap waarin we 

afspraken met het Rijk maken over een aantal projecten waarmee we op korte 

termijn resultaat kunnen laten zien. Een eerste stap waarin we ook afspraken 

maken over de financiële afwikkeling van het Nationaal Programma 

Groningen, de bestuurlijke inrichting en het besturingsmodel.  

 

De uitwerking van deze voorgenomen afspraken presenteren wij vandaag en 

vindt u in bijgevoegde documenten: 

1. Een concept bestuursovereenkomst 

2. Een toelichting onder de titel "een programma dat groeit". 

 

Bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen: 'Een 

programma dat groeit' 

Op 11 maart willen provincie en gemeenten afspraken maken met het Rijk 

over de komende periode en over de verdere uitwerking van het Nationaal 

Programma Groningen. Deze afspraken zijn verwoord in de 

bestuursovereenkomst en bijbehorende toelichting. Door nu afspraken te 

maken over governance, besturing en de hoofddoelen denken wij dat er een 
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basis ontstaat waarop verder kan worden gebouwd. De hoofddoelen geven 

ruimte voor verdere aanscherping van de programmadoelen en ambities van 

het Nationaal Programma Groningen. De bestuursovereenkomst geeft richting 

aan de programma-organisatie en maakt bovendien afspraken over de 

werkwijze en voorwaarden waaronder het geld naar het Nationaal Programma 

Groningen gaat. De bestuursovereenkomst voorziet tenslotte in de behoefte 

om snel te kunnen starten met een aantal projecten die al zo ver klaar zijn dat 

ze op korte termijn uitgevoerd kunnen worden.  

 

Versterking is de noodzakelijke randvoorwaarde 

De versterkingsaanpak en de financiering ervan, inclusief bijbehorende 

inpassingskosten, zien wij als dé noodzakelijke randvoorwaarde voor het 

welslagen van het Nationaal Programma Groningen. Om ‘full-swing’ te 

kunnen starten met het toekomstperspectief dat het Nationaal Programma 

Groningen biedt, is de belofte van een veilige woning en leefomgeving 

cruciaal. Voorwaarde is dat de uitvoeringscapaciteit en de bijbehorende 

financiering door het Rijk gegarandeerd worden.  

 

Positie raden en Staten tot 11 maart 

In de bijgevoegde documenten leest u welke afspraken Rijk, provincie en de 

gemeenten in het aardbevingsgebied op 11 maart met elkaar willen maken 

onder voorbehoud van instemming door Gemeenteraden en Provinciale 

staten. Het formele vaststellingsproces vindt plaats zo spoedig mogelijk na 11 

maart a.s.  

 

De colleges van gemeenten en provincie behandelen de 

bestuursovereenkomst en toelichting dinsdag 5 maart. Voor uw raad zijn er in 

overleg met het presidium twee bijeenkomsten voor uw raad gepland.  

op woensdag 6 maart om 15:00 een informatiebijeenkomst over de 

bestuursovereenkomst en de bijbehorende toelichting. Dezelfde dag is er om 

20:00 de gelegenheid om tijdens de extra raadscommissie Financiën en 

Veiligheid beide stukken te bespreken. Vandaag 4 maart is er een 

persmoment over het nationaal programma Groningen.  

 

Positie raden en Staten ná 11 maart 

Programmakaders  

Nog voor de zomer worden twee Programmakaders (lokaal en thematisch) 

nader uitgewerkt door het bestuur van het Nationaal Programma Groningen 

en voorgelegd aan de partijen die nu de bestuursovereenkomst tekenen (Rijk, 

Provincie en gemeenten in het aardbevingsgebied). In de twee 

programmakaders staan nader uitgewerkte doelen, criteria, indicatoren en zal 

worden beschreven hoe de uitvoering monitoren  en evalueren wordt 

vormgegeven.  

 

Dit voorstel wordt in een eerste ronde voor commentaar voorgelegd aan uw 

raad. Op basis van het commentaar van de vijf gemeenteraden, Provinciale  
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Staten en het rijk, maakt het bestuur van het Nationaal Programma een 

definitief voorstel. Dit voorstel wordt u in een tweede ronde ter goedkeuring 

voorgelegd. 

 

Programmaplannen 

In het vervolg wordt in opdracht van burgemeester en wethouders  een lokaal 

programmaplan voor Groningen uitgewerkt; ook in de andere gemeenten 

wordt zo’n programmaplan opgesteld. In opdracht van Gedeputeerde Staten  

worden vier thematische programmaplannen uitgewerkt. Op die manier 

komen er in het totaal negen programmaplannen tot stand (vijf lokale plannen 

en vier thematische). De negen programmaplannen vormen de inhoudelijke 

bouwstenen van het Nationaal Programma Groningen. Ze kunnen rekenen op 

financiering als ze passen binnen de eerder vastgesteld Programmakaders (zie 

hierboven) van het Nationaal Programma Groningen. De inhoud van de  de  

programmaplannen kan verschillen naar de aard en omvang van de opgave.  

Gemeenteraden en Provinciale Staten, belanghebbenden en inwoners worden 

nauw bij betrokken bij het opstellen van de programmaplannen. Het zijn de 

gemeenteraden en Provinciale Staten die uiteindelijk de programmaplannen 

vaststellen.  

 

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten      Diana Starmans 

 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


