
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

In oktober 2018 spraken Rijk en regio af een Nationaal Programma 

Groningen vorm te geven. De complexe problematiek rondom de gaswinning 

zijn door het Rijk erkent met het beschikbaar stellen van een startkapitaal van 

1.15 miljard voor het Nationaal Programma Groningen met een looptijd van 

10 jaar. Sinds oktober 2018 is de bestuursovereenkomst ondertekend, het 

programmakader vastgesteld en zijn de middelen toebedeeld aan de 

gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen. Deze 

besluiten zijn vastgesteld door alle gemeenteraden in het aardbevingsgebied 

en door Provinciale Staten. Gezamenlijk vormen ze de techniek van het 

Nationaal Programma Groningen.  

 

De bestuursovereenkomst omschrijft de bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van de partijen die onderdeel zijn van het Nationaal 

Programma Groningen. In deze bestuursovereenkomst is bepaald dat iedere 

gemeente een lokaal programmaplan opstelt waarin beschreven wordt op 

welke wijze en met welke projecten zij ten laste van het toegedeelde budget 

bijdraagt aan de doelen van het Nationaal Programma. Het concept lokaal 

programmaplan van de gemeente Groningen is bijgevoegd om wensen en 

bedenkingen te uitten. 

 

Financien lokaal programmaplan 

De toedeling middelen bepaalt het trekkingsrecht van de gemeente Groningen 

tot 2023 op 40.5 miljoen euro met de garantie aanspraak te hebben op 

minimaal 50% van dit bedrag na 2023. Daarmee is het trekkingsrecht van de 

gemeente Groningen minimaal 60.75 miljoen euro. Omdat in 2018 en 2019 

reeds is begonnen met de uitvoering van de eerste projecten heeft dit effecten 

op ons trekkingsrecht en de mogelijkheden daarbinnen. In 2018 is 1.53 

miljoen euro gereserveerd voor leefbaarheidsprojecten in de voormalig 
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gemeente Ten Boer. Dit bedrag valt buiten de toedeling middelen en wordt bij 

het lokale trekkingsrecht opgeteld. Daarmee bedraagt het budget in totaal 

minimaal 62.280.000 euro met een looptijd van 10 jaar.  

 

Besluitvorming lokaal programmaplan  

In de bestuursovereenkomst is bepaald dat het bestuur Nationaal Prgoramma 

Groningen de het lokale programmaplan beoordeeld en dat de gemeenteraad 

deze vaststelt. Het bestuur van het Nationaal Programma Groningen laat zich 

adviseren door een onafhankelijke beoordelingscommissie welke alle 

programmaplannen en projecten zal toetsen aan de hand van het 

programmakader. Op basis van dit advies zal het bestuur beoordelen of een 

programmaplan voldoet, onder voorwaarde voldoet of niet voldoet aan het 

programmakader. Bij positieve beoordeling wordt het programmaplan ter 

vaststelling aan uw raad aangeboden.  

 

Programmaplannen worden in ieder geval jaarlijks geactualiseerd. Deze 

actualisaties betreffen in ieder geval het aanvragen van financiering voor 

uitvoering van de in het programma nieuw beschreven projecten. Ook de 

actualisaties doorlopen het hierboven omschreven besluitvormingstraject. 

 

Vervolg 

In het geval uw raad wensen en bedenkingen uit zullen deze worden verwerkt 

in het concept programmaplan. Het college is voornemens begin mei het 

concept programmaplan ter beoordeling in te dienen bij het programmabureau 

Nationaal Programma Groningen. Tijdens de bestuursvergadering Nationaal 

Programma Groningen van 29 juni kan deze beoordeling worden 

geagendeerd. Bij positieve beoordeling bieden wij uw raad het 

programmaplan zo snel mogelijk ter vaststelling aan.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

loco-burgemeester,     secretaris, 

Roeland van der Schaaf    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 


