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Geacht college, 
 
Op 19 september jl. is door het bestuur van het Nationaal Programma Groningen het 
Programmakader vastgesteld (bijlage 1). Dit kader is bedoeld om de spelregels vast te stellen voor 
de besteding van de 1,15 miljard euro die door het Rijk beschikbaar is gesteld voor het Nationaal 
Programma Groningen. 
 
Op 11 maart jl. is de Bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen ondertekend. In de 
aanloop naar deze ondertekening hebben wij benadrukt dat het gezamenlijk invullen van een 
kaderstellende rol door Provinciale Staten en gemeenteraden van groot belang is om van start te 
kunnen gaan met het Nationaal Programma Groningen. Op uitnodiging van uw raden en Staten 
hebben wij daarvoor een bespreeknotitie opgesteld, die op 29 juni jl. tijdens een 
gemeenschappelijke raden- en Statenconferentie is besproken. Uw raden en Staten hebben 
vervolgens opvattingen aan ons meegegeven in de vorm van zienswijzen en moties. Deze inbreng 
hebben wij benut om tot een gedragen programmakader te komen. Dit programmakader hebben 
wij begin september beschikbaar gesteld aan raden en Staten. Daarbij hebben wij ook een 
reactienota gevoegd (bijlage 2), waarin is beschreven op welke wijze inbreng uit zienswijzen en 
moties is verwerkt. Vervolgens heeft op 10 september jl. een informatieve en opiniërende 
bijeenkomst plaatsgevonden met uw raden en Staten over deze versie van het programmakader. 
De opmerkingen en aandachtspunten die hierbij naar voren zijn gekomen zijn vastgelegd in een 
verslag. Dit verslag hebben uw raden en Staten reeds ontvangen (bijlage 3). 
 
Op 19 september jl. hebben wij, met inachtneming van de opmerkingen en aandachtspunten die 
uw raden en Staten op 10 september jl. gemaakt hebben, het programmakader aangepast 
vastgesteld. Uw inbreng heeft ertoe geleid dat het programmakader op een aantal punten is 
verhelderd en accenten zijn aangescherpt. Op initiatief van het breed samengestelde bestuur van 
het Nationaal Programma Groningen is specifiek voor de ambitie "Natuur en Klimaat" de 
systematiek rondom de gekozen indicatoren uitvoeriger toegelicht zodat duidelijk is hoe recht wordt 
gedaan aan de beoogde ambitie. Ook is op verzoek van het bestuur ten aanzien van de ambities 
duidelijker geformuleerd welke belangrijke bouwstenen daarin thuishoren. Voor energietransitie 
geldt bijvoorbeeld dat is uitgelegd hoe initiatieven niet alleen kunnen bijdragen aan de ambitie 



 
 

 

Natuur en Klimaat maar ook, afhankelijk van de schaalgrootte, aan de ambities op het gebied van 
Leefbaarheid en Economie. 
 
Over de wijze waarop we de opmerkingen en aandachtspunten hebben verwerkt en hoe we daar in 
de toekomst mee zullen omgaan zijn uw raden en Staten reeds geïnformeerd (bijlage 4). Niet alle 
inbreng heeft geleid tot wijzigingen in het programmakader, omdat het in sommige gevallen gaat 
om afspraken die raken aan de uitvoering van het programma. Deze worden in de komende 
maanden in het bestuur besproken en wij zullen, gelet op de toezeggingen, daarover via u raden 
en Staten blijven informeren. In bijlage 5 bij deze brief geven wij alvast invulling aan een van deze 
toezeggingen, te weten een uitleg over de systematiek van referentiegebieden. 
 
Het bestuur van het Nationaal Programma Groningen is, met de vaststelling van dit document, van 
mening dat er sprake is van een evenwichtig en ambitieus programmakader dat richting geeft aan 
de uitwerking van het programma. Vanzelfsprekend gericht op het structureel versterken van de 
Groninger samenleving en daarmee het welbevinden van alle Groningers. 
 
Wij verzoeken u dit document, conform afspraak in het bestuursakkoord van 11 maart jl., ter 
vaststelling voor te leggen aan uw raad c.q. Staten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.J. Paas 
 
Voorzitter Algemeen Bestuur Nationaal Programma Groningen 
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