
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Er wordt hard gewerkt aan de verdere uitwerking van het Nationaal 

Programma Groningen (NPG) waarmee we investeren in de 

toekomstbestendigheid van Groningen. Tijdens bespreking van de 

bestuursovereenkomst NPG in de raden van de aardbevingsgemeenten en in 

Provinciale Staten is besloten raden en Staten nauw te betrekken bij verdere 

uitwerking van het programmakader. Hiertoe is, samen met het Nationaal 

Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ), reeds een stateninformatiedag 

georganiseerd op 5 juni jl. waar u ook uitgenodigd was. Het verslag en de 

presentaties van die dag zijn bijgevoegd. De volgende stap is het aanbieden 

van de bijgevoegde concept Programmakader Nationaal Programma 

Groningen om wensen en bedenkingen te uitten aan uw raad. Tevens heeft het 

programmabureau NPG het enige andere Nationaal Programma, het NPRZ, 

gevraagd inhoudelijk te reflecteren op de notitie en ervaringen en adviezen te 

delen. Het concept programmakader is bijgevoegd om wensen en 

bedenkingen te uitten.  

 

Op 29 juni vindt er een radenconferentie plaats over het Nationaal 

Programma Groningen. Hier zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de 

bespreeknotitie Programmakader. Tevens zullen Marco Pastors en Wim 

Deetman van het NPRZ aanwezig te zijn om ervaringen te delen. Als college 

willen we u meegeven vooral de gezamenlijkheid te vinden met uw collega 

volksvertegenwoordigers van de aardbevingsgemeenten en Provinciale 

Staten. Op die manier werken we gezamenlijk toe naar een breed gedragen 

Nationaal Programma Groningen waarin we ons allen inzetten voor de 

toekomst van de regio. 
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Voor het vervolgproces zal, na de radenconferentie en bespreking in raden en 

Staten, de input van gemeenteraden, Provinciale Staten en stakeholders in de 

zomer worden verwerkt tot definitief programmakader. Dit programmakader 

zal ter vaststelling worden geagendeerd voor het bestuur NPG van 19 

september. Daarna kan het definitieve programmakader worden aangeboden 

aan gemeenteraden, Provinciale Staten ter definitieve vaststelling.  
 

 

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. 

 

 


