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Voorgesteld raadsbesluit     

De raad besluit 
I. het lokaal programmaplan Nationaal Programma Groningen 2020 vast te stellen. 
  

 

 
 Samenvatting     

Op 22 april 2020 is het concept lokaal programma Nationaal Programma Groningen besproken in de raad voor wensen 
en bedenkingen. Naar aanleiding hiervan hebben wij enkele wijzigingen aangebracht voornamelijk op het gebied van 
samenhang en verbinding, concrete en meetbare doelstellingen en participatie (zie bijlage 1 voor een volledig 

overzicht). Tevens zijn er vijf projectaanvragen toegevoegd.  
 
Het Dagelijks Bestuur van het Nationaal Programma Groningen heeft tijdens de bestuursvergadering op 31 augustus 
2020 beoordeeld dat het programmaplan, inclusief de huidige vijf projectaanvragen, voldoet aan het programmakader. 
De volgende stap is dat het programma wordt aangeboden aan uw raad. Na vaststelling van het programma kan worden 
overgaan tot de volgende fase van uitwerking en uitvoering van het programma. Jaarlijks vindt er een actualisatie van 

het programma plaats. Deze actualisaties betreffen in ieder geval het aanvragen van financiering voor uitvoering van de 
in het programma nieuw beschreven projecten. 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit  

      
 
Aanleiding en doel    

In oktober 2018 spraken Rijk en regio af een Nationaal Programma Groningen vorm te geven. De complexe 

problematiek rondom de gaswinning zijn door het Rijk erkent met het beschikbaar stellen van een startkapitaal van 1.15 
miljard voor het Nationaal Programma Groningen met een looptijd van 10 jaar. Sinds oktober 2018 is de 
bestuursovereenkomst ondertekend, het programmakader vastgesteld en zijn de middelen verdeeld onder de gemeenten 
in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen. Deze besluiten zijn vastgesteld door alle gemeenteraden in het 
aardbevingsgebied en door Provinciale Staten. Gezamenlijk vormen ze het kader van het Nationaal Programma 
Groningen.  

 
De bestuursovereenkomst omschrijft de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de partijen die onderdeel zijn van 
het Nationaal Programma Groningen. In deze bestuursovereenkomst is bepaald dat iedere gemeente een lokaal 
programmaplan opstelt waarin beschreven wordt op welke wijze en met welke projecten zij ten laste van het toegedeelde 
budget bijdraagt aan de doelen van het Nationaal Programma. 
 

Het concept lokaal programmaplan van de gemeente Groningen is op 22 april 2020 besproken in de raad voor wensen en 
bedenkingen. Naar aanleiding van deze sessie hebben wij het lokaal programma onder andere verbeterd op het gebied 
van samenhang en verbending, concrete en meetbare doelstellingen en participatie. In bijlage 1 is een volledig overzicht 
te vinden van de wijzigingen naar aanleiding van de wensen en bedenkingen van de raad.  
 
Hierna is het lokale programma aangeboden aan de beoordelingscommissie van het Nationaal Programma Groningen. 

Naar aanleiding van de aanmerkingen van hen, hebben wij nogmaals enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen 
waren onder andere op het gebied van de centrum functie van de gemeente, beargumentatie van de keuze van de 
gebieden, samenwerking met onder andere de provincie en proportionaliteit, toekomstbestendigheid en samenhang van 
de interventies. Een totaal overzicht van de wijzigingen in te vinden in bijlage 2. De beoordelingscommissie heeft 
beoordeeld dat het programma en de projecten voldoen aan het programmakader. 
 

Uiteindelijk heeft het dagelijks bestuur op 29 augustus 2020 besloten dat het programma, met een vijftal 
projectenaanvragen, voldoet aan het programmakader. De laatste stap -voordat er daadwerkelijk tot uitvoering 
overgegaan kan worden- is dat het programma ter vaststelling aan uw raad aangeboden worden. 
 
Het programma bevat drie pijlers: Versterken en Vernieuwen in de voormalige gemeente Ten Boer, wijkvernieuwing 
Beijum-Lewenborg en budget voor overige projecten die bijdragen aan het behalen van de doelen van het Nationaal 

Programma Groningen. Bij deze versie van het programmaplan worden vijf projectaanvragen ingediend. Dit betreft de 
volgende aanvragen: 
 
Ten laste van het gereserveerde budget van 10 miljoen voor ‘Projecten binnen hoofdlijnen Nationaal Programma 
Groningen’  

Project Omschrijving Middelen Cofinanciering 

Inpassing zonthermie 

Dorkwerd 

Met de inpassing van het zonthermie project op het slibdepot 

Dorkwerd wordt een tweede duurzame bron aan het warmtenet 
Noordwest toegevoegd 

2.000.000  7.600.000 

Totaal  2.000.000 7.600.000 

Beschikbaar budget  8.000.000  

N.B. Van dit project is in de bijlage een ‘voldoet onder voorwaarden’ advies van de externe beoordelingscommissie 

toegevoegd. Echter is onder mandaat van de programmadirecteur dit project goedgekeurd. 
 
Ten laste van het gereserveerde budget van 20 miljoen voor Wijkvernieuwing Beijum-Lewenborg  
Voor deze projecten geldt dat het de opschaling naar Lewenborg van al lopende projecten in Beijum betreft. Daarmee 
trekken we beide gebieden gelijk. 

Project Omschrijving Middelen Cofinanciering 

Kansrijke Start Met de aanpak ‘Kansrijke Start’ geven we kwetsbare jonge 

ouders ondersteuning door onder andere de samenwerking in 
de keten (-9 maanden tot 4 jaar) te versterken.   

1.210.000 290.000 

Afgehandeld en naar archief  Paraaf Datum    
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Wijkbudget Met het wijkbudget gaan we de inwoners van de Beijum en 
Lewenborg ondersteunen bij de initiatieven die zij aandragen en 

zorgen voor het verbinden van initiatieven.  

175.000 75.000 

Wijkondersteuner We zetten in beide wijken een wijkondersteuner in om optimaal 
gebruik te maken van de burgerkracht in de wijken en de 

leefbaarheid te vergroten. De wijkondersteuner heeft zicht op 
de behoeftes van de wijk en sluit daar bij aan. 

350.000 150.000 

Coaching en 
Buddyacademie 

Om mensen te ondersteunen zelf hun financiële en sociale 
problemen aan te pakken ontwikkelen we een coaching traject 

met inzet van buddy’s (vrijwilligers) en professionals. Zij leveren 
gezamenlijk maatwerk, zo intensief en zo lang als nodig met als 
doel dat mensen de regie op het eigen leven terug krijgen.  

1.010.000 390.000 

Totaal  2.745.000 905.000 

Beschikbaar budget  17.255.000  

 
Ten laste van het gereserveerde budget van 31 miljoen voor Vernieuwen en Versterken Ten Boer zijn geen 
projectaanvragen bijgevoegd. Prioriteit is daar de uitvoering van de eerdere aanvragen en het verder uitwerken van het 
programma tot concrete interventies en projecten samen met belanghebbende. Na de zomer zullen nieuwe aanvragen 
worden gedaan.   

 
Kader     

Bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen 

Programmakader Nationaal Programma Groningen 
Toedeling Middelen Nationaal Programma Groningen 

 
Argumenten en afwegingen     

Het lokaal programmaplan is naar aanleiding van de bespreking in de raad, het Nationaal Programma Groningen 
programmabureau en de externe beoordleingscommissie van het Nationaal Programma Groningen meerdere keren 
verbeterd en aangepast. Een totale lijst van aanpassingen is te vinden in bijlage 1 en 2.  
 
Hoe doel is om structurele, toekomstbestendige, samenhangende verbeteringen te realiseren. Dit geldt voor zowel de 

wijkvernieuwing in Beijum-Lewenborg, de dorpsverniewing in Ten Boer en de overige projecten die bijdragen aan het 
behalen van de doelen van het Nationaal Programma Groningen. Daarbij komt dat de dorpsvernieuwing in de 
voormalige gemeente Ten Boer sterk afhankelijk is van de versterkingsopgave in het gebied. Zonder een goedlopend 
versterkingsproces, wordt de dorpsvernieuwing geen succes.   
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie      

Participatie is een van de belangrijkste randvoorwaarden waaraan de beoordelingscommissie het programma heeft toetst. 
De vernieuwingsprogramma’s die onderdeel zijn van dit programmaplan, zijn dan ook opgesteld met inspraak en 
participatie van de bewoners uit de gebieden.  

 
Daarnaast heeft de raad meerdere keren over het lokaal programmaplan gesproken en heeft het wensen en bedenkingen 
geuit. De punten die uit deze momenten naar voren kwam hebben wij verwerkt in de definitieve versie. De exacte 
wijzigingen zijn in bijlage 1 en 2 te vinden. 
 
Financiële consequenties     

Het vaststellen van dit programmaplan is nodig om bestedingen ten laste van ons lokale trekkingsrecht te kunnen doen. 
De in het programmaplan genoemde budgetten zijn indicatief en gebaseerd op de opgaven. Daarmee blijft er ruimte 
bestaan voor flexibiliteit zowel binnen als tussen de budgetten. Dit is noodzakelijk gezien de looptijd van het Nationaal 
Programma Groningen (10 jaar). Om in te kunnen blijven spelen op toekomstige ontwikkelingen, kansen te kunnen 

benutten en tegenslagen op de kunnen vangen moet het mogelijk zijn af te wijken. 
 
Met het indienen van het programmaplan bij het Nationaal Programma Groningen inclusief projectformats doen we 
aanvragen ten laste van ons lokale trekkingsrecht. Deze projectaanvragen zijn bijgevoegd. 
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Overige consequenties     

De beoordelingscommissie heeft het lokale programmaplan en de projectaanvragen positief beoordeeld en deze voldoen 
aan het programmakader. Indien uw raad dit vaststelt, kunnen wij de volgende fase van uitwerking en uitvoering van het 
programma in. 

Als uw raad negatief is, zullen we n.a.v. de beoordeling wijzigingen aan moeten brengen 
 
Vervolg     

- Vaststellen lokaal programmaplan door raad september 2020 

- Uitvoering projecten Beijum-Lewenborg                                                              start na oktober 2020 
- Eventuele nieuwe projectaanvragen indienen bij programmabureau 5 oktober 2020 
 
Jaarlijks vindt er een actualisatie van het programma plaats. Deze actualisaties betreffen in ieder geval het aanvragen van 
financiering voor uitvoering van de in het programma nieuw beschreven projecten. Het bestuur van het Nationaal 
Programam Groningen bepaalt, na advies van de externe beoordelingscommissie, of een project voldoet, voldoet onder 

voorwaarde of niet voldoet aan het programmakader. Bij positieve beoordeling wordt het project/projecten, in de vorm 
van een actualisatie van het lokaal programma, ter vaststelling aan uw raad aangeboden.  
 
Lange Termijn Agenda     

      
 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
 
 
 
burgemeester,    secretaris, 
Koen Schuiling    Christien Bronda 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 


