
Van: Engels N. [mailto:n.engels@provinciegroningen.nl]  

Verzonden: dinsdag 28 mei 2019 17:10 
Aan: Mieke Bouwman 

Onderwerp: uitnodiging raadsleden 5 juni 11-13 uur provinciehuis NPG 
  
Uitnodiging woordvoerders NPG en belangstellende raadsleden 
  
Beste raadsgriffiers, 
  
Zoals bekend wordt er op 29 juni een radenconferentie over het Nationaal Programma Groningen 
(NPG) georganiseerd. Vooruitlopend daarop besteden de statenleden op woensdag 5 juni aandacht 
aan dit onderwerp. Dat doen we in een openbare bijeenkomst op onze stateninformatiedag. Doel is 
om de (deels nieuwe) statenleden goed te informeren zodat ze vóór de zomer input kunnen 
meegeven aan de bestuurders voor het nader uitwerken van het startdocument tot een volwaardig 
NPG. Gelet op de gezamenlijke opgave waar raden en staten voor aan de lat staan, heten we 
belangstellende raadsleden van harte welkom om hierbij aan te sluiten. 
  
Datum en tijd:   5 juni 11.00-13.00 uur 
Plaats:                  Statenzaal, Provinciehuis Martinikerkhof 12 Groningen 
  
Programma: 
Namens het projectbureau van het Nationaal Programma Groningen zal Gert-Jan Swaving een 
toelichting geven op de totstandkoming en inhoud van het NPG. Hij plaatst dat in het historisch 
perspectief, met een focus op de onderwerpen die relevant zijn voor het NPG (leefbaarheid, 
economie, verduurzaming).  
Daarna geven Wim Deetman en Marco Pastors hun visie op het NPG, waarbij zij vanuit hun ervaring 
met het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid zullen aangeven waar in hun ogen de kansen liggen 
om er in Groningen een succesvol programma van te maken. Zij zullen daarbij ook ingaan op de rol 
van de volksvertegenwoordigers als kadersteller in deze belangrijke startfase.  
  
Goed om te weten: 
De uitnodiging wordt u op een laat moment aangereikt, daarvan zijn we ons bewust. Voor degenen 
die verhinderd zijn op 5 juni is het daarom misschien goed om te weten dat er een kort verslag van 
zal worden gemaakt en dat het de bedoeling is om deze sessie te herhalen op 29 juni in de ochtend. 
In de middag van 29 juni, wanneer de statenleden aanhaken bij de radenconferentie. zal er samen 
een verdiepingsslag plaatsvinden. Op deze wijze is iedereen in de gelegenheid zich dezelfde kennis 
toe te eigenen, gelijkwaardig het gesprek aan te gaan en zich goed voor te bereiden op de 
besluitvorming in de afzonderlijk raden en staten. 
  
Vriendelijke groet, 
Nettie Engels 
  
Nettie Engels 
  
Statengriffier  
Statengriffie provincie Groningen 
 050-316 4320 I algemeen: 050-316 4458  
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