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NPG – achtergrond



NPG – randvoorwaarden

• Budget NPG is niet beschikbaar voor dekken van kosten direct 
gerelateerd aan de versterking

• Versterking is wel de noodzakelijke randvoorwaarde

• Budget is startkapitaal 



NPG – bouwstenen & besturing lokaal

• Lokale pijler

- Eén lokaal programmakader op basis waarvan geld beschikbaar komt
- Doelen, criteria, indicatoren voor monitoring en evaluatie

- Geen cofinancieringseis

- Q2: opstellen programmakaders door bestuur NPG

- Q3: vaststellen door raden en staten

- Per gemeente één programmaplan
- Gebiedsgerichte aanpak versterking, versnelling transities

- Financiering via nog vast te stellen trekkingsrechten



NPG – bouwstenen & besturing lokaal

• Besturing lokaal:

- Colleges zijn verantwoordelijk voor opstellen van programmaplan
- Q4: opstellen programmaplannen 

- Bestuur NPG toets op: doelmatigheid, participatie en uitvoerbaarheid

- Gemeenteraden stellen vast
- Q1 2020



NPG – bouwstenen & besturing thematisch

• Thematische pijler 
- Eén thematisch programmakader op basis waarvan geld beschikbaar komt: 

- Doelen, criteria, indicatoren voor monitoring en evaluatie
- Minimaal 50% cofinanciering
- Q2: opstellen programmakaders door bestuur NPG
- Q3: vaststellen door raden en staten

- 4 thematische programma’s:
- Innovatie en Investeringen
- Vergroening, Verduurzaming en Industrie
- Natuur, Landbouw en Klimaatbestendigheid
- Arbeidsmarkt en Opleidingen 

- Financiering via nog vast te stellen trekkingsrechten voor provincie



NPG – bouwstenen & besturing thematisch

• Besturing thematisch:

- GS stelt programma op in samenwerking met gemeenten, Rijk en 
stakeholders

- Q4: opstellen programmaplannen

- NPG Bestuur toetst op: doelmatigheid, participatie en 
uitvoerbaarheid

- PS stelt vast
- Q1 2020



NPG – bestuur & organisatie

• Bestuur Nationaal Programma Groningen
• AB: Voorzitter + 2 vertegenwoordigers GS + 1 vertegenwoordiger per 

gemeente + MinEZK + MinBZK + 1 lid Gasberaad + 6 externe leden

• Kiest uit haar midden een DB

• Bureau Nationaal Programma Groningen
• Voorbereiden toetsen programmaplannen

• Monitoring voortgang programma’s

• Ondersteuning uitvoering thematische programma’s

• Projectversneller, extra handen, loket beleid, ruimtelijke kwaliteitsteam



NPG – 2018

• In 2018 is al gestart met een aantal projecten
• Totaal 67 miljoen gecommitteerd

• In juli 2018 bestuurlijke afspraken over financiering van Batch 1588
• Maximaal 45 miljoen als risicodekking opgenomen in het NPG



NPG - 2019

• Lokaal:
- 15 miljoen per gemeente voor concrete projecten en ontwikkelkosten

- Bedrag wordt later verrekend met nog vast te stellen trekkingsrechten

• Thematisch:
- 15 miljoen voor concrete projecten en ontwikkelkosten 

- Bedrag wordt later verrekend

- 1 project nu al gehonoreerd: Klimaat Biënnale 2020  

• Toekomstbeeld 2040:
- Ontwikkelen lange termijnperspectief als inhoudelijke basis

- Drie concrete uitdagingen



NPG - 2019

• Zorgprogramma: maximale reservering van 40 miljoen (totale 
investering 600 mln)

• Erfoedprogramma: maximale reservering 20 miljoen (50% 
cofinanciering)

• Leefbaarheid: 25 miljoen voor herstart loket leefbaarheid voor 
bewonersinitiatieven en continuering programma lokale 
energietransitie



NPG - Planning
Product Vaststellen bestuur 

Nationaal 
Programma 
Groningen

Uiterlijk 
vaststellen door 
gemeenteraden 
en provinciale 
staten

Bestuursovereenkomst Voor de zomer 
2019

Projecten en ontwikkelkosten 2019 Mei 2019

Programmakaders (hoofddoelen, 
criteria, indicatoren) 

Voor de zomer 2019 Derde kwartaal 
2019

Voorstel verdeling financiële middelen Voor zomer 2019 Derde kwartaal 
2019

Uitgewerkte mandaatregeling tussen AB 
en DB  en de mandaatregeling 
programmadirecteur 

Voor zomer 2019 n.v.t.

Regeling BTW-compensatie Voor zomer 2019 n.v.t.

Thematische programmaplannen Derde kwartaal 2019 Vierde kwartaal 
2019

Lokale programmaplannen Vierde kwartaal 2019 Eerste kwartaal 
2020


