
 

Raadsvoorstel 
 

 

Onderwerp     Programmakader Nationaal Programma Groningen    

Steller/telnr.  Jilles Hazenberg/ 71 26    Bijlagen 6 

   

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Schuiling  Raadscommissie    

Langetermijn agenda 
(LTA) Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 

het Programmakader Nationaal Programma Groningen vast te stellen. 
  

 

 

 Samenvatting     

Op 19 september jl. is door het bestuur van het Nationaal Programma Groningen het Programmakader 
vastgesteld. 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. Dit 
Programmakader dient, conform bestuursovereenkomst, te worden vastgesteld door raden en Staten.   

B&W-besluit d.d.: 15-10-2019 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Op 11 maart jl. is de Bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen ondertekend. In de 
aanloop naar deze ondertekening is 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 o.a. uw raad  
heeft het programmabureau Nationaal Programma Groningen daarvoor een bespreeknotitie opgesteld, die 
op 29 juni jl. tijdens een gemeenschappelijke raden- en Statenconferentie is besproken. Uw raad heeft 
vervolgens opvattingen aan het programmabureau meegegeven in de vorm van zienswijzen en moties. 
Deze inbreng is benut om tot een gedragen programmakader te komen. Dit programmakader 
is begin september beschikbaar gesteld aan raden en Staten. Daarbij is ook een 
reactienota gevoegd (bijlage 5), 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 de raden van de gemeenten in het aardbevingsgebied en Provinciale 
Staten. over deze versie van het programmakader. 
De opmerkingen en aandachtspunten die hierbij naar voren zijn gekomen zijn vastgelegd in een 
verslag. Dit verslag heeft uw raad reeds ontvangen (bijlage 8).  
 
Op 19 september jl. heeft het progammabureau het concept programmakader aangepast met inachtneming 
van de opmerkingen van raden en Staten zoals gemaakt op 10 september jl. Dit kader is vastgesteld door 
het bestuur van het Nationaal Programma Groningen. De inbreng van uw raad heeft er toe geleid dat het 
programmakader nog op een aantal punten is verhelderd en accenten zijn aangescherpt. Daarnaast zijn er 
nog enkele punten verder toegelicht op initiatief van het bestuur Nationaal Programma Groningen.  
 
Kader     

Bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen 

 
Argumenten en afwegingen     

      
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Tijdens een tweetal raden- en Statenconferenties heeft uw raad en de raden van de aardbevingsgemeenten 
en Provinciale Staten actief de totstandkoming van dit programmakader medebepaald. Op basis van dit 
kader zal het college van B&W een lokaal concept programmaplan Nationaal Programma Groningen 
opstellen. Hierbij is de participatie van inwoners randvoorwaardelijk en onderdeel van een inhoudelijke 
toets door het bestuur Nationaal Programma Groningen. Het lokale programmaplan van onze gemeente zal 
ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden.  
 
Financiële consequenties     

geen  
 
Overige consequenties     

      
 
Vervolg     

Na vaststelling van het Programmakader zullen we als gemeente met inwoners aan de slag gaan met het 
opstellen van een Lokaal Programmaplan Nationaal Programma Groningen. Basis van het lokale 
programmaplan zal het tevens in ontwikkeling zijnde uitvoeringsprogramma dorpsvernieuwing Ten Boer, 
Ten Post en Woltersum zijn. We zijn voornemens het lokale programmaplan Nationaal Programma 
Groningen in april aan uw raad aan te bieden. In december zullen we u over de voortgang informeren.  
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Lange Termijn Agenda     

      
 
 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
de burgemeester,     de secretaris, 
 
 
 
Koen Schuiling     Diana Starmans 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 

Klik hier voor het ONTKOPPELEN van de velden. Je kunt dit document dan vrij bewerken. 
Alle hulpteksten worden verwijderd..  


