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Wat is het concept lokaal 
programmaplan?
• Art. 17.3 Bestuursovereenkomst:

‘het programmaplan bevat onder meer een beschrijving van de projecten of de 
soorten projecten die de gemeente gaat of wil laten uitvoeren (…)’

• Programma op hoofdlijnen voor 10 jaar Nationaal Programma 
Groningen

• Kader voor projectaanvragen ten laste van het lokale trekkingsrecht



Wat is het concept lokaal 
programmaplan?
• Programmaplan bevat reserveringen voor de drie onderdelen:

1. Projecten binnen hoofdlijnen Nationaal Programma Groningen
gebaseerd op de gezamenlijke hoofdlijnen van alle programma’s

2. Versterken & Vernieuwen Ten Boer
dorpsvernieuwing als plus op de versterkingsoperatie

3. Wijkvernieuwing Beijum-Lewenborg
wijkvernieuwing in het deel van de stad binnen het aardbevingsgebied



Wat is het programmaplan niet?

• Het is geen subsidieaanvraag om alle genoemde middelen ‘op te 
halen’ of uit te kunnen geven



Programma & Projectenaanvragen

• Programma:
• Beschrijving van de wijze waarop de gemeente bij zal dragen aan de doelen van het 

nationaal programma. Looptijd 10 jaar

• Projectenaanvraag:
• Beschrijving van de uitvoering van bovenstaande middels projecten. Looptijd van project

• Financiering wordt aangevraagd voor projecten bij indienen programma of 
actualisatie daarvan

• Na beoordeling Bestuur NPG stelt Raad zowel programma als projecten vast



Vervolgproces I: bestuurlijke 
besluitvorming
• Conform bestuursovereenkomst:

1. College B&W stelt een concept programmaplan incl. projecten op;

2. College B&W zendt het programmaplan incl. projecten aan het Algemeen 
Bestuur NPG;

3. Het Bestuur beoordeelt met advies van een onafhankelijke 
beoordelingscommissie of het conceptplan voldoet aan het programmakader

4. Na positieve beoordeling door het Bestuur biedt het college het 
programmaplan incl. projecten ter vaststelling aan de gemeenteraad

5. Jaarlijks wordt het programmaplan incl. projecten geactualiseerd

• We zitten nu tussen 1. en 2. 
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