
 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Afgelopen 11 maart is de bestuursovereenkomst Nationaal Programma 

Groningen ondertekend onder voorbehoud van goedkeuring door uw raad. 

Tijdens een informatiesessie en extra commissievergadering F&V hebben wij 

u bijgepraat over de inhoud en de totstandkoming van de 

bestuursovereenkomst en heeft u een aantal zorgen geuit over beide aspecten. 

Deze zorgen zijn er met name rondom de informatievoorziening aan en 

betrokkenheid van uw raad in de verdere uitwerking van het NPG. In deze 

brief informeren wij u over de volgende, bij de bespreking van de 

bestuursovereenkomst te betrekken, punten:  

• De aangebrachte wijziging in de bestuursovereenkomst naar 

aanleiding van de discussie in uw raadscommissie en de motie zoals 

aangenomen in de Staten. 

• De betrokkenheid van uw raad in het vervolg proces uitwerking NPG. 

• De voorgenomen uitgangspunten van het college in het opstellen van 

de programmakaders en financiering van projecten. 

• Overige overeenkomsten zoals vastgesteld tijdens het Bestuurlijk 

Overleg van 11 maart jl. 

 

Aanpassing bestuursovereenkomst 

Tijdens de Statenvergadering is een motie aangenomen waarin werd 

opgeroepen artikel 3 lid 2 waarin de hoofddoelen van het NPG waren 

geformuleerd te wijzigen. Naar aanleiding van deze motie en discussie in uw 

commissie waarin u aangaf dat raden en staten beter betrokken moeten 

worden in het formuleren van de hoofddoelen zijn deze uit de 

bestuursovereenkomst gehaald. Het betreffende artikel is conform de motie 

aangepast. De komende maanden zullen in samenspraak met raden en Staten  
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de hoofddoelen zoals omschreven in paragraaf 3.1 van het toelichtende 

document “een programma dat groeit” verder worden uitgewerkt. Om de 

financiering van projecten in 2019 te borgen is artikel 24 aangepast. Hier 

wordt eenmalig verwezen naar de hoofddoelen zoals beschreven in het 

toelichtende document. De definitieve versies van zowel de 

bestuursovereenkomst als het toelichtende document zijn als bijlage 

toegevoegd.  

 

Betrokkenheid raden en Staten in opstellen programmakaders 

Na ondertekening van de bestuursovereenkomst NPG wordt gewerkt aan, 

onder andere, de uitwerking van een lichte toets voor financiering van 

projecten in 2019 en twee programmakaders. De lichte toets heeft betrekking 

op bestedingen in 2019 van maximaal 15 miljoen per gemeente en maximaal 

15 miljoen voor de provincie binnen de thematische programma’s.  De twee 

uit te werken programmakaders betreffen het lokaal programmakader en het 

thematisch programmakader. Laatstgenoemde kaders hebben een looptijd van 

10 jaar en worden na 4 jaar geëvalueerd. Gezamenlijk vormen zij de 

spelregels waarbinnen gemeenten en provincie programmaplannen op gaan 

stellen en projecten zullen financieren. Conform de bestuursovereenkomst 

worden beide langjarige programmakaders vastgesteld door zowel raden als 

Staten. De uitwerking van de hoofddoelen van het NPG zal onderdeel zijn 

van het opstellen van deze programmakaders. Wij zullen uw raad nauw 

betrekken bij het opstellen van deze programmakaders, inclusief het 

formuleren van de hoofddoelen. Aanvullend wordt er nog gezocht naar 

mogelijkheden om raden en Staten in gezamenlijkheid te informeren. 

Hierover zult u nader worden geïnformeerd. 

 

Om uitgaven binnen het voorschot van 15 miljoen per gemeente en provincie 

mogelijk te maken heeft het Rijk eenmalig een lichte toets nodig. Zoals 

aangegeven verwijst de bestuursovereenkomst voor deze lichte toets  naar de 

hoofddoelen uit het toelichtende document. Met het Rijk is afgesproken op 

basis van deze hoofddoelen een lichte toets vorm te geven voor projecten die 

gemeenten of provincie uit dit budget financieren. Op dit moment werkt de 

nieuwe directeur van het Nationaal Programma Groningen Siem Janssen met 

het Rijk aan het uitwerken van deze toets. De projecten die de gemeente uit 

dit budget wil financieren zullen ter vaststelling worden voorgelegd aan uw 

raad.  

 

Uitgangspunten verdere uitwerking Nationaal Programma Groningen 

Voor de verdere uitwerking van het NPG in het algemeen en de twee 

langjarige programmakaders meer specifiek hanteren we de volgende 

uitgangspunten zoals ook geborgd in de bestuursovereenkomst: 
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• Voordat de middelen uit het NPG verdeeld worden tussen lokale en 

thematische programma’s en tussen gemeenten moet er zekerheid zijn 

over de financiële dekking voor de versterkingsopgave en inpassing 

daarvan. 

• Alleen met garanties voor deze financiële dekking kan er gedurende 

de looptijd van het NPG gelijktijdig worden gewerkt aan de lokale 

dorps- en stadsvernieuwingsopgave én aan de bovenlokale (sociaal-) 

economische structuurversterking en grote transities op het gebied 

van, onder andere, duurzaamheid en klimaatbestendigheid. 

• Voor projecten die wij voornemens zijn uit het lokale programma te 

financieren is participatie van bewoners en stakeholder voor een 

centraal uitgangspunt.  

 

Uitgangspunten financiering projecten uit voorschot 15 miljoen 2019 

Tot 1 mei wordt er gewerkt aan het vaststellen van een lichte toets voor 

financiering van projecten uit het voorschot van 15 miljoen per gemeente en 

provincie. Zoals aangegeven wordt hiervoor door zowel Rijk als regio ingezet 

op een zo licht mogelijke toets op basis van de hoofddoelen zoals 

geformuleerd in paragraaf 3.1 van het toelichtende document “een 

programma dat groeit”. Projecten die het college voornemens is uit dit budget 

te financieren worden vanzelfsprekend ter besluitvorming aan uw raad 

voorgelegd. Voor financiering van deze projecten hanteren we de volgende 

uitgangspunten: 

• Totdat er meer zekerheid is over de totale omvang van ons gemeentelijke 

trekkingsrecht binnen het NPG en de verwachte omvang van de 

benodigde financiële middelen voor de dorpsvernieuwingsopgave in Ten 

Boer, Ten Post en Woltersum zetten wij de beschikbare middelen in 

principe in voor het realiseren van de plus op de versterkingsopgave in 

Ten Boer, Ten Post en Woltersum. 

• Hierbij houden wij uiteraard wel oog voor mogelijkheden om no-regret 

projecten te (voor)financieren. 

 

Overige besluiten Bestuurlijk Overleg 11 maart 2019 

Tijdens het bestuurlijk overleg van 11 maart 2019 zijn naast de 

bestuursovereenkomst NPG ook het convenant Batch 1588 en het 

Zorgprogramma ondertekend. Beide convenanten zijn ter kennisneming 

bijgevoegd. Naast deze convenanten zijn er afspraken gemaakt over de 

inpassingskosten die voor de regio randvoorwaardelijk waren voor 

ondertekening NPG. Er is afgesproken dat het Rijk zich voor 75 miljoen 

garant stelt voor deze kosten. Hiervan is 50 miljoen bestemd voor fysieke 

inpassingskosten. Gemeenten ontvingen de afgelopen jaren gezamenlijk 10 

miljoen per jaar voor diverse aanvullende proceskosten als gevolg van de 

aardbevingen (de lump-sum). Het Rijk garandeert dat gemeenten dit bedrag 

blijven ontvangen gedurende de versterkingsoperatie, met een minimum van 

5 jaar. Minimaal de helft hiervan (25 miljoen) wenden gemeenten aan voor  
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proceskosten van versterking zoals wijkopbouwwerk. Dit garantiebudget van 

in totaal 75 miljoen komt bovenop het NPG en de kosten voor versterking. Er 

zal proefondervindelijk worden gekeken in hoeverre dit budget toereikend is. 

De uitwerking van deze afspraken is bijgevoegd. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

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. 

 


