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Namens de raad: J. Jones (GroenLinks), R. Tjepkema (PvdA), T. Rustebiel (D66), T. van Zoelen 
(PvdD), M. Sloot (Stadspartij 100%), J. Dijk (SP), I. Jacobs-Setz (VVD), S. Wennink (CU), E. 
Armut (CDA), L. van der Laan (PvhN), D. Ram (PVV)
Namens het college: K. Schuiling (burgemeester)
Namens de griffie: W. Bierman

Nationaal programma Groningen
00:13:01

Voorzitter: Dames en heren, welkom bij deze meningsvormende sessie over de collegebrief 
'Voortgang Nationaal Programma Groningen'. Tevens heeft u een memo ontvangen met 
informatie. Ik denk dat ik namens u allen spreek, wanneer ik de portefeuillehouder oproep 
om in de toekomst te kijken of het mogelijk is om dat soort brieven iets eerder aan de raad 
toe te zenden, zodat u dat voldoende kunt betrekken bij uw voorbereiding. Er hebben zich 
geen insprekers gemeld en daarom is het woord meteen aan de raad. We hebben één uur 
en twintig minuten. Dat betekent ongeveer vier minuten per fractie, exclusief interrupties. 
Dan blijven er ongeveer twintig minuten over voor het college. Zoals gebruikelijk verzoek ik 
u om geen technische vragen te stellen, maar alleen politieke vragen en vooral ook te komen
met uw visie op de collegebrief die voorligt. Daarnaast nodig ik u natuurlijk ook van harte uit 
om onderling met elkaar in debat te gaan. Dan kunt u doen door het uitwisselen van en 
elkaar te confronteren met elkaars mening. Dat kan natuurlijk ook door middel van een 
interruptie die u kort en ter zake houdt, dus geen stiekeme woordvoeringen of algemene 
beschouwingen in de tijd van uw collega en gericht op een goed debat. Dan heb ik mijn deel 
nu gehad en dan kom ik bij u. Wie wil als eerste zijn of haar visie geven over de brief die 
vanavond voorligt? De heer Rustebiel van D66. U heeft het woord.

00:14:32

De heer Rustebiel (D66): Dank u wel, voorzitter. Zal ik maar aftrappen. 'Leuker kunnen het 
we het niet maken, wel makkelijker', deze slogan hanteerde de Belastingdienst in de jaren 
negentig en die lijkt van toepassing op steeds meer overheden. Als je kijkt naar de enorme 
wirwar van akkoorden, regelingen, fondsen en middelen die mogelijk van toepassing kunnen
zijn in Nederland. Ik denk dat Remkes een aardige opsomming geeft in zijn brief. Het is dan 
logisch dat het zoeken is naar de samenhang tussen die middelen en belangrijk dat er een 
strategische agenda is. Remkes haalt een rapport aan dat een redelijk stevige uitspraak doet:
"Groningen heeft geen congruent bestuurlijk ecosysteem en geen gedeelde strategie". Ik 
denk dat daar wel wat nuance in aan te brengen is, zeker als je kijkt naar de stappen die we 
op dat gebied gemaakt hebben. Ik ben in elk geval wel benieuwd naar de reactie van het 
college op die constatering.

00:15:21

De heer Rustebiel (D66): Als ik dan ook even terugdenk aan de discussie over de verdeling 
van de noordelijke infrastructuurgelden twee weken geleden, dan gaat onze reactie heel erg 
over Den Haag ziet ons niet. Echter, als ik dan zo een constatering lees in zo een rapport, dan
denk ik: misschien moeten we zelf ook nog dingen verbeteren. Goed, dat even terzijde. 
Wellicht is het ook zo dat het Rijk deels opereert vanuit onmacht en niet vanuit een enorm 
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brede visie en dat het daarom juist die wedloop steeds organiseert tussen lagere overheden 
om aan middelen te komen, wat natuurlijk een enorme ongelijkheid teweegbrengt, terwijl 
de onderfinanciering voor structurele zaken natuurlijk aan de orde van de dag blijft. Dat zit 
ook een beetje in de discussie van het NPG verweven. Ik vind het op zich heel logisch dat, 
zeker gemeenten ten oosten van de gemeente Groningen, hun NPG-geld deels aanwenden 
om sociaalmaatschappelijke taken en voorzieningen in de benen te houden, omdat het is zo 
cruciaal voor de sociaaleconomische infrastructuur, ook al is het NPG-geld er formeel niet 
voor bedoeld.

00:16:21

De heer Rustebiel (D66): Daarom heeft mijn fractie wat aarzeling bij de gekozen kernthema's:
energietransitie/waterstof, agro, gezondheid en onderwijs/arbeidsmarkt. In het rapport van 
Remkes staat dat het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid succesvol is, omdat het een 
stevigere focus heeft op vooral sociaaleconomisch elementen. Rotterdam-Zuid schrijft 
bijvoorbeeld, wij willen over twintig jaar de Cito-score acht punten omhoog hebben. Dat 
soort indicatoren geven veel meer richting dan de best brede visie die wij nu uiteen hebben 
gezet. Daar komt bij dat wij bijvoorbeeld energietransitie en landbouw toch echt deels 
rijkstaken vinden. Moet het zo zijn dat ons geld, wat wij hebben gekregen voor onze 
vraagstukken, daarnaartoe gaat of is het echt aan de rijksoverheid zelf? Waterstof is ook zo 
een voorbeeld. Daarmee worden toch ook wel in belangrijke mate de belangen van grotere 
fossiele bedrijven gediend, die genoeg middelen hebben om zelf ook die transitie vlot te 
trekken. Moet het dan zo zijn dat er geld uit het NPG naar waterstof gaat? Waterstof als 
kans is uitstekend, maar ik denk dat ook een deel van de verantwoordelijkheid daar ligt en 
dat een stevigere focus van het NPG op die sociaaleconomische vraagstukken logisch is. Dat 
valt ook te leren uit Rotterdam-Zuid.

00:17:32

Voorzitter: Meneer Rustebiel, u heeft eerst een vraag van mevrouw Armut van het CDA.

00:17:37

Mevrouw Armut (CDA): Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook daarnaar gekeken en ik moet 
zeggen, wij hebben ook wel vragen daarbij. Tegelijkertijd zagen we in de collegebrief ook dat
het vooral als inspiratie wordt gezien. Er wordt een hele trits aan informatie gegeven, ook 
door Remkes. Stel, dat het heel erg goed wordt uitgewerkt – er worden dus vier 
voorbeelden uitgewerkt – en het sluit echt aan bij Groningen en het zou echt iets betekenen 
juist ook specifiek voor de getroffen mensen in het aardbevingsgebied, ziet D66 er dan wel 
wat in om die baanbrekers, zoals ze beschreven staan in de brief van Remkes, over te 
nemen?

00:18:17

Voorzitter: Meneer Rustebiel.

00:18:18

De heer Rustebiel (D66): De economische structuurversterking wordt door Remkes ook 
aangegeven als een belangrijke pijler onder het NPG en dat steun ik ook. Alleen de vier 
baanbrekers geven het wel een heel erg economisch perspectief, terwijl ik denk dat het 
sociaaleconomisch fundament, zie het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, minstens zo 
belangrijk is.
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00:18:38

Voorzitter: Meneer Rustebiel, dan heeft u ook nog een vraag van meneer Van Zoelen die dat 
korter gaat doen dan de halve woordvoering van mevrouw Armut.

00:18:47

De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Voorzitter, ik zal het proberen. Ik hoor D66 als 
focus sociaaleconomisch noemen, terwijl de afspraak was dat het NPG brede welvaart is. 
Wat uit de brief van Remkes blijkt, is dat de focus op natuur en milieu onderbelicht is 
geweest bij lokale investeringen. Ik ken D66 ook als een partij die klimaat hoog in het 
vaandel heeft staan, dus wat vindt D66 ervan dat we daar in gebreke zijn gebleven?

00:19:15

De heer Rustebiel (D66): Ik vind alles wat Remkes aanhaalt heel erg belangrijk. Alleen de 
vraag is: wat is nu specifiek aan ons vanuit het geld dat wij beschikbaar hebben gekregen en 
wat hoort bij een andere overheid thuis? Daarom maak ik dit statement. Natuurlijk zijn 
investeringen in natuur, ecologie en klimaat belangrijk. Alleen het fundament is, denk ik, 
vooral meer sociaaleconomisch van aard. Als je kijkt naar wat wij in oost doen, bijvoorbeeld 
met de verlengde schooldag en dat soort initiatieven, vind ik dat echt heel goed passen 
binnen de NPG-focus zoals Rotterdam-Zuid die heeft gekozen.

00:19:45

De heer Rustebiel (D66): Dan de programmaplannen die wij maken. Remkes constateert dat 
de focus wat zoek is. Dat komt natuurlijk ook deels door ons, omdat wij met onze 
programmaplannen het bestuur van het NPG ook heel veel ruimte geven. Ik denk dat wij zelf
ook goed na moeten denken over waar willen wij heen met elkaar. Dat zit namelijk ook een 
beetje de democratische legitimatie in de weg, want ze hebben een hele brede opdracht 
gekregen. Ik vind het ook wel goed dat niet elk wissewasje via de gemeenteraad uitgevoerd 
moet worden, want dan komt de snelheid in het geding. Alleen, ook daar zou wat meer 
focus misschien wel gewenst zijn. Ik denk dat er een aantal goede aanbevelingen uit 
Rotterdam-Zuid te halen zijn.

00:20:21

De heer Rustebiel (D66): Verder vinden wij de collegebrief die erbij zit wel wat constaterend 
van aard. Ik ben wel benieuwd naar de reflectie van het college op de aanbevelingen van 
Remkes. Ik zou ook graag weten hoe het college aankijkt tegen de in Midden-Groningen 
ingediende motie over het derde en vierde kwart van de middelen of die nu onverkort 
uitgevoerd gaat worden. Ik kan me voorstellen dat onze gemeenteraad ook zo een motie in 
wil dienen, dus dat zou ik wel een interessant idee vinden. Als het college zegt, het bestuur 
gaat sowieso die ingediende motie van onder meer Midden-Groningen uitvoeren, dan 
hoeven wij dat misschien niet te doen, dus ik ben ook benieuwd naar de reactie daarop. Dat 
was het.

00:20:56

Voorzitter: Dank u wel, meneer Rustebiel namens D66. Wie zou zijn visie willen geven? Dan 
kom ik bij de heer Tjepkema van de Partij van de Arbeid.

00:21:07

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Dank, voorzitter. Voorzitter, vandaag spreken we 
over de toekomst van het Nationaal Programma Groningen en daarvoor is in de jaren 2023 
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tot 2029 het uitgangspunt geformuleerd om een groot deel van het resterende geld te 
gebruiken voor de verhoging van het ambitieniveau van het NPG op projecten op het gebied 
van grote transitiethema's, zoals energie/waterstof, agro/voedsel, zorg en onderwijs. 
Voorzitter, dat klinkt natuurlijk lang zo gek nog niet. Sterker nog, mijn partij ziet dat de regio 
snakt naar economisch perspectief en de bestaanszekerheid die dat met zich meebrengt. 
Juist hier moeten we inspelen op bijvoorbeeld de energietransitie en daar is geld voor nodig.
Het NPG kan daar wat ons betreft een mooie rol bij spelen. Voorzitter, tegelijkertijd voelt het
dubbel, want die middelen komen dan niet bij de gemeente terecht, terwijl we de afgelopen
jaren juist hebben gezien wat voor mooie dingen we als gemeente met het NPG-geld kunnen
gaan realiseren voor onze inwoners.

00:22:02

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Bijvoorbeeld voor de dorpsvernieuwing in Ten Boer 
en Lellens, waar het dorpshart wordt heringericht. Of in Lewenborg, waar samen met 
maatschappelijke organisaties en inwoners wordt geïnvesteerd in de kansen van jeugd in de 
wijk, bijvoorbeeld met de verlengde schooldag en het stimuleren van talentontwikkeling. 
Ook in Ten Post, waar we vorige week met een aantal op werkbezoek waren en waar we te 
horen kregen hoe er, mede door middel van juist dat NPG-geld, een nieuw multifunctioneel 
centrum komt met sportschool, buurthuis, school en noem maar op. Kortom, voorzitter, 
allemaal tastbare en concrete projecten die de Groningers direct voelen. Die doen iets met 
de leefbaarheid en die doen iets met het geluk van onze inwoners.

00:22:44

Voorzitter: Dan heeft mevrouw Jacobs een korte verduidelijkende vraag aan u.

00:22:49

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): U noemt allemaal projecten die op dit moment, op het moment
dat je ze uitvoert, voor de inwoners van belang zijn. Echter, één van de dingen is dat het 
brede welvaart op lange termijn moet garanderen. We hebben bijvoorbeeld ook geld 
uitgegeven aan een klimaat biënnale, we hebben geld uitgegeven voor de deelfinanciering 
van Let's Gro en we hebben geld gestopt in de waterstofbus. Draagt dat ook bij aan de brede
welvaart voor de komende decennia?

00:23:16

Voorzitter: Meneer Tjepkema.

00:23:17

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Ja, dat denk ik zeker. Ja, ik denk dat je beiden moet 
doen. Daar heb ik wel een aantal zorgen over en daar zou ik toch graag wat vragen over 
willen stellen.

00:23:28

Voorzitter: Nog een laatste korte bondige vraag van mevrouw Jacobs van de VVD.

00:23:31

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Kunt u mij duiden wat een bijdrage voor Let's Gro aan brede 
welvaart voor de komende decennia oplevert?
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00:23:41

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Dat antwoord moet ik mevrouw Jacobs schuldig 
blijven, moet ik zeggen.

00:23:47

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Ik wil wel even terug naar mijn punt en dat is dat dit
soort projecten, zoals ik net noemde in Ten Post, wijkvernieuwing en dorpsvernieuwing, juist
projecten zijn waar we vol op moeten inzetten wat de PvdA betreft. Daarom wil ik de 
burgemeester ook vragen of hij kan verzekeren dat die broodnodige projecten niet in het 
geding komen door de plannen om het vierde kwart aan het verhoogde ambitieniveau te 
besteden. Daarnaast lopen we het risico dat de stad, als economisch hart van de regio, meer
profiteert van het uitgeven van middelen op de voorgestelde manier. Daarom wil ik de 
burgemeester vragen hoe hij kan waarborgen dat het ommeland hiervan profiteert en dat 
de kloof tussen stad en ommeland niet groeit, maar dat dit geld die band kan versterken.

00:24:25

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Ten slotte, voorzitter, heb ik onlangs samen met 
onze voormalige fractievoorzitter en onze Tweede Kamerfractie aandacht gevraagd voor het 
verdwijnen van praktische werkgelegenheid in de provincie. Wat de PvdA betreft, moeten 
transities in het verhoogde ambitieniveau juist werken voor de praktische werkgelegenheid. 
We vragen de burgemeester dan ook, hoe hij van plan is om dit te waarborgen? Dank u wel, 
voorzitter.

00:24:47

Voorzitter: Dank u wel, meneer Tjepkema namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Dan
had ik de heer Van der Laan net gezien. De heer Van der Laan, Partij voor het Noorden.

00:24:55

De heer Van der Laan (Partij voor het Noorden): Dank, voorzitter. Als politieke partij hebben 
wij destijds mede ook aan de basis gestaan van het NPG. Ik meen me te herinneren dat het 
een motie was eind 2016, die we indienden bij de Provinciale Staten om te komen tot het 
bedrag van 1,15 miljard euro. Het bedrag is natuurlijk nog steeds ruim onvoldoende om 
Groningen te compenseren voor al het leed, alle ellende, alle schade en alles wat er nog 
moet gebeuren om dat allemaal op te lossen. Het was echter wel een mooi begin destijds. 
Wat dat betreft hopen we dat er nog wel een flink bedrag bij zal komen in de toekomst om 
Groningen ook in de vaart der volkeren te laten meevaren. A priori zijn wij nooit zo van het 
veranderen van spelregels tijdens de wedstrijd en begrijpen dan ook de argwaan van 
sommige gemeenten om in de toekomst wellicht te kiezen voor een andere verdeling. 
Tegelijkertijd is het ook altijd goed om af en toe te evalueren of datgene wat we doen ook 
goed is.

00:26:06

De heer Van der Laan (Partij voor het Noorden): Met Johan Remkes aan het roer weten we 
dat er wat kan en gaat gebeuren. Wellicht is hij daarom ook voor die functie aangenomen. 
Het Rijk meer betrekken bij het NPG staat ons in eerste instantie een beetje tegen, want we 
kunnen als provincie en gemeente prima zelf beslissen waar we de gelden aan besteden. 
Tenzij het Rijk natuurlijk extra gaat betalen, dan veranderen die regels weer en in ieder geval
onze opstelling. We merken ook dat het Rijk nu nog steeds een hele grote vinger in de pap 
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heeft aangaande het NPG. Het lijkt wel alsof Groningen die 1,15 miljard euro ergens op een 
bank heeft staan, maar niets is minder waar. Al het geld wordt pas na duizend vinkjes – en 
soms nog meer – overgemaakt door de diverse ministeries richting Groningen. Daarnaast is 
er ook sprake van een flinke onderbesteding en dat kun je teruglezen op pagina 21 en 22. 
Dat is ook wel weer logisch, want je komt al snel met staatssteuncriteria. Het is ook niet 
helemaal onlogisch, dus wij zien ook wel dat projecten een behoorlijke aanloopperiode 
nodig hebben.

00:27:26

Voorzitter: De heer Van der Laan, u heeft een vraag van mevrouw Jacobs van de VVD.

00:27:30

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Dank u wel, voorzitter. Even over uw opmerking over de stevige
vinger in de pap van de rijksoverheid. Ik had even een onderonsje met mijn linkerbuurman 
en die kon mij het antwoord ook niet geven. Zou u mij kunnen uitleggen, want ik ben 
zoekend, waaruit die stevige invloed van de rijksoverheid blijkt?

00:27:47

Voorzitter: Meneer Van der Laan.

00:27:49

De heer Van der Laan (Partij voor het Noorden): Wij merken bijvoorbeeld dat 
initiatiefnemers van projecten voor Toukomst – dat is natuurlijk een onderdeel van NPG en 
dat zijn allemaal burgers die ooit getoetst zijn door een beoordelingscommissie of door een 
burgerpanel – aanlopen tegen hele praktische problemen. Projectplannen moeten wel 
voldoen aan allerhande criteria en vaak valt dan ook het woordje 'staatssteun'. Dat is 
allemaal legitiem, maar dat ontmoedigt wel eens die burgers om door te gaan met het 
project of in ieder geval het project tot een goed einde te brengen. Dat is een heel concreet 
voorbeeld.

00:28:31

Voorzitter: De heer Van der Laan, ik zie dat mevrouw Jacobs nog niet helemaal tevreden is, 
dus zij stelt haar vraag heel kort.

00:28:37

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Als het staatssteun is, zijn het volgens mij algemene regels. U 
heeft het over de besteding en de plannen. Als ik uw woorden goed hoor, dan gaat het over 
de plannen die wij hier maken, welke instantie dan ook, dat daar inmenging van de 
rijksoverheid is. Ik herken dat oprecht niet. Regels, wanneer staatssteun wel of niet kan, 
gelden volgens mij in alle situaties, dus ook voor het NPG. Welke expliciete invloed heeft de 
rijksoverheid? Ik snap het oprecht niet.

00:29:09

Voorzitter: De heer Van der Laan.

00:29:10

De heer Van der Laan (Partij voor het Noorden): Voorzitter, ik heb net een aantal 
voorbeelden gegeven. Het gaat wat ver om vanavond op de specifieke Toukomst-projecten 
in te zoomen, maar ik ben altijd bereid om buiten de vergadering mevrouw Jacobs daar 
nadere toelichting op te geven.
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00:29:29

De heer Van der Laan (Partij voor het Noorden): Laten we vooral met zijn allen inzetten op 
meer geld voor Groningen. Daarvoor ons best doen en dan ook proberen zo eenduidig en 
gezamenlijk mogelijk daarin te opereren, teneinde het allerbeste voor Groningen te wensen 
naar de toekomst toe. Daar wil ik het even bij laten, voorzitter.

00:29:51

Voorzitter: Dank u wel, meneer Van der Laan namens de Partij voor het Noorden. Dan wil de 
heer Ram van de PVV-fractie graag zijn visie geven. Gaat uw gang.

00:30:01

De heer Ram (PVV): Ik wil graag mijn woordvoering doen. Ik verstond u niet helemaal, maar 
ik denk dat het de strekking was.

00:30:06

Voorzitter: Ik gaf u het woord om uw visie te geven over deze collegebrief. Gaat uw gang.

00:30:12

De heer Ram (PVV): De PVV heeft eerder gezegd: "Goed dat de Groningers NPG-gelden 
krijgen, maar hoe zorgen we ervoor dat Groningers na enkele jaren niet door de scheuren 
van hun muren op een mooie speeltuin uitkijken?" Die speeltuin is er en die scheuren zijn er 
nog steeds. Wil je succes hebben, dan moet je focus aanbrengen en de organisatie 
slagvaardig maken. Dat is precies wat er niet gebeurd is. In onze optiek is NPG een 
startkapitaal dat een vervolg moet krijgen. Het grote voorbeeld is natuurlijk het Nationaal 
Programma Rotterdam-Zuid. Zij hebben bij de verlening van hun gelden hele concrete 
doelstellingen gemaakt, waarmee ze laten zien dat ze vooruitgang boeken en bereiken en 
met de focus op het sociaaleconomische. Dat monitoren ze ook heel erg duidelijk. Ze laten 
hun resultaten ook zien aan Den Haag, met als gevolg dat zij opnieuw geld hebben gekregen.
Dat is denk ik het belangrijke punt wat we moeten halen uit de brief van Remkes. Als we een
vervolg met weer 1,1 miljard willen hebben, dan moeten we aantonen dat onze inzet iets 
oplevert. Dat betekent goede monitoring, maar ook slagvaardig zijn in je doelstelling.

00:31:43

De heer Ram (PVV): Het punt is dat alle gemeenten, maar ook de provincie, dit niet goed in 
kaart hebben. We hebben wel een brede welvaartsmonitor opgezet, maar hoe dat in relatie 
staat met onze projecten, kunnen we niet aantonen op dit moment. Ik denk dat die kritiek 
Van Remkes terecht is. Het lijkt me heel goed om het programma wat we nu hebben te 
evalueren en dat we een duidelijke keuze gaan maken over wat willen we nu precies de 
laatste periode bereiken met alle gemeenten en met de provincie. Ook kijken of je op 
gemeentelijk niveau naar cofinanciering kunt gaan. De provincie is daar heel succesvol in en 
die heeft nu een multiplier van vijf gekregen. Laten we dat als gemeente ook doen. 
Daarnaast duidelijke afspraken maken met wat ons betreft de focus op het 
sociaaleconomische om te kunnen aantonen dat onze inzet echt iets bereikt, zodat we ook 
tot 2038 door kunnen gaan. Het verzoek aan het college is om die inzet te plegen. Dank u 
wel, voorzitter.

00:32:51

Voorzitter: Dank u wel, meneer Ram. Voordat ik naar de volgende spreker ga, heeft u nog 
een vraag van de heer Rustebiel van de fractie van D66.
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00:32:59

De heer Rustebiel (D66): U deelt de probleemanalyse van de heer Remkes. Die deel ik ook 
grotendeels. Wat vindt u van de voorgestelde oplossing om te investeren in energietransitie/
waterstof, agro, gezondheid en onderwijs/arbeidsmarkt, want dat is iets wat niet lijkt op 
Rotterdam-Zuid?

00:33:14

De heer Ram (PVV): Nee, dat ben ik met u eens. Het zouden, als ik het op zou zetten, niet 
mijn keuzen zijn. Zeker niet als het gaat om de energietransitie, want als PVV zijn we daar 
geen voorstander van. Als je een keuze maakt en een paar baanbrekers neerzet, dan moet je
wel kijken wat je daar concreet mee kan bereiken. Wat je doet, moet in ieder geval 
meetbaar zijn. Met het bouwen van een dorpshuis en het verbeteren van zonnepanelen op 
daken gaan we het niet redden. Je kunt nooit aantonen dat dat de brede welvaart gaat 
verbeteren, dus je moet daar keuzen in maken. Daar ontkomen we volgens mij niet aan. Ook
met het doel om nog een keer 1,1 miljard naar Groningen toe te halen. Als we dat niet doen,
dan blijft het hierbij.

00:34:12

Voorzitter: Meneer Dijk wil het woord voeren of heeft een vraag. De heer Dijk heeft het 
woord.

00:34:19

De heer Dijk (SP): Dank u wel, voorzitter. Het is de eerste keer dat ik in deze zaal zit voor een 
commissiebespreking en ik kan u wel zeggen dat ik jullie allemaal heel moeilijk versta. Ik doe 
mijn uiterste best om erachter te komen of ik het nu wel of niet eens ben met D66. Ik heb 
net zitten luisteren en ik weet nog steeds niet of ik het met u eens ben of niet. Ik ga het 
proberen. De eerste keer dat ik besprekingen deed over het Nationaal Programma begon 
mijn bijdrage met dat het zo pijnlijk is dat we het gaan hebben over een waterstofbus die 
langs het dorp Ten Post gaat, terwijl daar nog geen huis versterkt is en de schadeafhandeling
rampzalig verloopt. Ik heb daarbij aangegeven dat ik vrij weinig vertrouwen heb in een 
soepele uitvoering van een nationaal programma als dit de achtergrond is, waartegen zo een
programma kans van slagen moet hebben.

00:35:16

De heer Dijk (SP): Toch zie ik in een brief dat er geld wordt vrijgemaakt voor bijvoorbeeld 
dorpsvernieuwing van Ten Boer of wijkvernieuwing in Beijum en Lewenborg. De 
woordvoerder van de Partij van de Arbeid had het net over het multifunctioneel centrum in 
Ten Post. Ik ga jullie allemaal langs. Dan hoor ik de fractie van D66 – ik heb het wel verstaan 
– het hebben over de verlengde schooldag en de Citotoetsscore. Aan de ene kant ben ik het 
dan, denk ik, wel eens met de woordvoerder van de PVV dat zulke resultaten beter 
meetbaar zouden moeten zijn, zodat we bewijslast kunnen creëren bij het Rijk voor het 
vervolg van dit soort programma's. Aan de andere kant denk ik, hoe vat je dit in cijfers en 
hele meetbare resultaten.

00:36:06

De heer Dijk (SP): Wat de SP-fractie altijd heeft gezegd – tegen de achtergrond van die 
waterstofbus die door Ten Post zal rijden, terwijl de huizen niet versterkt zijn – als wij dit 
geld krijgen om te investeren in onze regio en onze gemeente Groningen, dan moet dat zijn 
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ten behoeve van de sociaaleconomische basis, dus de dingen die ik net noemde. Dan vind ik 
zelfs sociaaleconomische basis wat beperkt en gaat het ook over de sociaalmaatschappelijke 
basis. Dan gaat het wel over buurt- en dorpshuizen en wel over voorzieningen in wijken en 
buurten die onze Groningers allemaal ten goede komen. Dat meten of bepalen, hoeft van 
mij niet in cijfers, maar mag ook in een goede evaluatie over waarom het nut heeft om te 
investeren in onze samenleving. Dan heeft u mij in ieder geval vrij snel daarmee overtuigd.

00:36:57

De heer Dijk (SP): Tot slot worden er een aantal opties genoemd voor baanbrekers en gaat 
het over landbouw, medische technologie, waterstof en circulaire economie. Allemaal 
onderdelen die ik de afgelopen jaren op verschillende economische programma's heb zien 
terugkomen. Altijd was de kritiek van mijn fractie, wat betekent dit voor banen voor 
praktisch opgeleiden? Daarin lopen we namelijk nog steeds achter. Als we het gaan hebben 
over medische technologie, dan wil ik het hebben over zorg. Dan heb ik het over een 
zorgbuurthuis in onze dorpen, waar mensen willen blijven wonen en die de 
sociaaleconomische en sociaalmaatschappelijke basis versterken. Dan heb ik het niet over 
Healthy Aging. Niet dat ik het niet belangrijk vindt, maar ik heb het bij dit programma niet 
over Healthy Aging. Dit soort investeringen in zorg en de sociale basis zijn diepte-
investeringen die uiteindelijk onze economie ook ten goede zullen komen, omdat mensen 
graag in die dorpen en buurten willen wonen, waar een sterkere sociaaleconomische en 
maatschappelijke basis is. Mijn vraag is: als het gaat om die baanbrekers van landbouw, 
medische technologie, waterstof en ook de circulaire economie, hoe komt dat ten goede aan
mensen met een praktische opleiding? Verder had ik geen vragen.

00:38:07

Voorzitter: Dank u wel, meneer Dijk namens de fractie van de SP. Uw eerste woordvoering 
hier. De akoestiek is inderdaad een probleem en daar wordt aan gewerkt. Ik dacht dat het 
mijn leeftijd was, maar ik ben niet de enige die er last van heeft. De heer Van Zoelen van de 
Partij voor de Dieren.

00:38:26

De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Dank, voorzitter. Misschien dat ik ook nog een 
antwoord kom op de zorgen van de heer Dijk van de SP. We hebben de brief met interesse 
gelezen. Bij de verdeling van de gelden van NPG binnen de thema's van brede welvaart 
hebben wij vanaf het begin onze zorg uitgesproken dat natuur en klimaat een 
ondergeschoven kindje zou worden. Uit de brief van Remkes blijkt ook dat die aandacht voor
natuur en klimaat binnen lokale projecten schaars is. Er zou volgens de brief extra moeten 
worden ingezet op projecten die biodiversiteit en natuurontwikkeling bevorderen. Op dit 
moment zijn dergelijke projecten zowel op provinciaal als lokaal niveau schaars. In die zin 
kunnen wij ons wel vinden in de oproep voor een verhoogd ambitieniveau, zoals Remkes 
schrijft.

00:39:18

De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Onze fractie – dat wil ik wel even gezegd hebben 
– is natuurlijk absoluut geen tegenstander geweest van de aanwending van NPG-middelen 
voor bijvoorbeeld Lewenborg en Beijum voor leerontwikkeling en in Ten Boer voor 
dorpsvernieuwing. We kunnen ons ook vinden in de lijn van het college en de afspraken die 
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gemaakt zijn moeten ook uitgevoerd worden. Wat wij echter wel missen in het antwoord of 
in de brief van het college is de focus die wel heel goed is verwoord in ons coalitieakkoord. 
Hoe vinden wij uiteindelijk geld voor onze groene ambities in die laatste tranche van het 
NPG? Wij streven er naar koploper te worden in de eiwit- en voedseltransitie. We streven 
naar een meer extensieve landbouwsector, een kringloop van voedingsstoffen en mineralen 
die op lokaal en regionaal niveau in balans is en niet resulteert in structurele overbemesting 
van landbouwgrond, minder gif en lozen van voedingsstoffen in de natuur. Binnen de 
baanbrekers -

00:40:19

Voorzitter: Ik hoorde een punt, denk ik. Dat was even wat moeilijk om te ontdekken. Eerst 
heeft mevrouw Jacobs van de VVD een vraag aan u en daarna de heer Ram van de PVV. 
Mevrouw Jacobs.

00:40:29

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Dat is al twaalf komma's geleden, meneer de voorzitter, dus het
was een tijdje terug. We hebben vier pijlers. Eén van de pijlers is klimaat en natuur en daar is
te weinig aandacht aan besteed is één van de conclusies van Remkes. Heeft u ook een 
analyse gemaakt van hoe het kan dat die te weinig aandacht krijgt? Uiteindelijk bepalen wij 
natuurlijk met elkaar, als volksvertegenwoordigers en als AB en DB van het NPG, maar ook 
alle inwoners in Toukomst, wat belangrijk is. Hoe kan het dan dat we dat te weinig aandacht 
hebben gegeven?

00:41:02

Voorzitter: Voordat ik de heer van Zoelen het woord geef --

00:41:04

Voorzitter: Mevrouw Jacobs, het is aan de voorzitter om te bepalen, wanneer u de ruimte 
krijgen voor een interruptie. Meneer Van Zoelen.

00:41:11

De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Het antwoord op de vraag van mevrouw Jacobs: 
u hoeft alleen maar hier de woordvoeringen te luisteren die gedaan worden in de 
commissie; alle focus ligt bij op sociaaleconomisch aspecten. Ik hoor het de heer Dijk zeggen,
ik hoor de PVV het zeggen: destijds, toen de NPG gelden werden verdeeld, lag nog sterker 
dan voorheen de focus op economie, op markt, op werkgelegenheid, zonder daarbij oog te 
hebben dat ook natuur en klimaat een ontzettend belangrijke factor is. Dit een goed 
moment om dat opnieuw te bezien. Daar wilde ik op ingaan, want binnen die baanbrekers 
zit een agro-programma FASCINATING dat alles biedt. Alle thema's van brede welvaart, als 
het gaat om natuur en klimaat, als het gaat om de leefomgeving van de mens, als het gaat 
om werkgelegenheid en als het gaat om economie. We weten dat bijvoorbeeld de 
eiwittransitie booming business is. Daar zit heel veel werk in en we kunnen hier in de regio 
koploper worden als we ook dat agro-programma uitvoeren. Wij vinden het belangrijk om 
daarnaar te kijken als we het hebben over het ambitieniveau vaststellen. Dit zou op 
sociaaleconomisch vlak een oplossing kunnen zijn, want als wij overschakelen naar 
natuurinclusieve landbouw, dan slingert dat ook de voedseltransitie aan en we zorgen 
ervoor dat er meer biodiversiteit komt.
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00:42:47

Voorzitter: De heer Van Zoelen, u heeft nog een vraag van de heer Ram van de Partij voor de 
Vrijheid.

00:42:52

De heer Ram (PVV): Dank u wel, voorzitter. Het idee is om het programma te evalueren en 
dan te kijken of we focus kunnen aanbrengen om de sociaaleconomische doelen te 
bereiken, zodat we een volgende tranche kunnen krijgen. Dat betekent dus ook dat van alle 
partijen wordt gevraagd om overstijgend te denken en daarnaast een keuze te maken op 
bepaalde terreinen. Dat doet bij iedereen pijn. De vraag is waarom u nu uw politieke 
stokpaardje van stal haalt en dat promoot, terwijl we moeten kijken hoe we een gezamenlijk
doel kunnen creëren en een goede evaluatie kunnen doen?

00:43:37

De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Voorzitter, ik begrijp de vraag niet van de heer 
Ram, maar ik weet ook niet of het een vraag was. Volgens mij was dit ook juist mijn insteek. 
Ik hoorde diverse partijen de focus economisch-sociaal noemen. We hebben in de brief 
kunnen lezen dat klimaat en natuur een ondergeschoven kindje zijn, terwijl ik weet dat 
partijen in deze zaal dat ook heel erg belangrijk vinden, en één van die baanbrekers daar zit 
dat allemaal in.

00:44:01

De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Wat de brief op dit moment ook aan ons vraagt, 
is om straks voor die laatste tranche en eventueel opvolgend, een ambitie op te gaan stellen 
en om daarover na te denken. Daarvoor had ik een aantal vragen aan het college. Wat zijn 
onze ambities als het gaat om de baanbreker FASCINATING binnen het agro-programma? 
Zouden wij net zoals bij het Akkoord van Groningen actief kunnen deelnemen en sturen op 
de ontwikkeling van dit programma? Kunnen wij ons daar nog meer in mengen? Er liggen 
ook vragen als het gaat om bedrijven, want er zit heel veel werkgelegenheid achter, als het 
gaat om eiwittransitie. We kunnen misschien start-ups en nieuwe bedrijven subsidie geven 
en dan zouden die NPG gelden een mooi hefboomeffect kunnen hebben. Dan moeten wij nu
wel gaan nadenken over hoe we dat vormgeven. We zijn ook benieuwd, als het straks tot 
besluitvorming komt – want ik neem aan dat het college daar nog op terugkomt – of wij dan 
ook van het college een visie daarover tegemoet kunnen zien? Het is belangrijk dat we, als 
we gaan herevalueren en over ambities nadenken, dit belangrijke aspect natuur en milieu, 
wat ook belangrijk is in ons coalitieakkoord, nu niet laten liggen.

00:45:18

Voorzitter: Voordat ik de heer Dijk een vraag laat stellen, de heer Van Zoelen is door zijn 
spreektijd heen, dus als u dat heel kort zou willen doen, dan is uw voorzitter u ook dankbaar.
De heer Dijk.

00:45:30

De heer Dijk (SP): Voorzitter, ik kan me herinneren van de bijdragen van de Partij van de 
Dieren, maar ook van mijn eigen bijdragen, dat wij wel eens kritiek hebben geleverd op geld 
wat bijvoorbeeld werd uitgegeven aan festivals als Let's Gro of een klimaat biënnale. Dan 
hoor ik nu over de sociaaleconomische basis en werkgelegenheid voor praktisch opgeleiden. 
Bent u met mij van mening dat dit een goede bijsturing zou zijn; wat minder Let's gro en 
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klimaat biënnales en wat meer richting werk wat iets oplevert voor mensen met een 
praktische opleiding?

00:46:05

De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Dat ben ik helemaal met u eens en daar zijn we 
het altijd met u eens geweest. Wat ik nog wil zeggen over die werkgelegenheid, binnen 
FASCINATING wordt ook een verwerkingsfabriek gebouwd, waar echt heel veel werk uit voor
kan komen voor praktisch geschoolden. Het is echt heel erg belangrijk dat we die route in 
gaan slaan.

00:46:26

Voorzitter: Dank u wel, meneer Van Zoelen namens de Partij voor de Dieren. Dan geef ik het 
woord aan mevrouw Jones van GroenLinks.

00:46:35

Mevrouw Jones (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Brede welvaart is net al genoemd. Het 
is de basis die onder het NPG ligt. Het gaat niet alleen over de economie, maar kijkt breder 
naar welzijn. Of zo heb ik mij vorige week door een wetenschapper laten vertellen, het 
Engelse woord 'well-being' omschrijft dit nog beter.

00:46:55

Voorzitter: Mevrouw Jones, mag ik u even onderbreken? Uw microfoon staat niet goed, dus 
we moeten even de microfoon omruilen.

00:47:47

Mevrouw Jones (GroenLinks): Ik ga snel verder na deze technische onderbreking. Brede 
welvaart gaat niet alleen over economie, maar gaat breder over welzijn. Of, zoals ik me 
vorige week liet vertellen door iemand die zich hier professioneel mee bezig houdt, het 
Engelse well-being komt nog het best tot zijn recht in die betekenis. Het NPG heeft een 
panel om te bekijken wat de Groningers belangrijk vinden. Ze hebben dat helemaal breed en
representatief uitgezet voor de hele Groningse bevolking. Als het gaat om de brief van 
Remkes over de koerswijziging is mijn fractie van mening dat het goed is om te evalueren en 
in de gaten te houden of het programma nog voldoet aan de criteria die zijn opgesteld en 
indien nodig bij te stellen. Dat het voorstel van Remkes leidde tot veel onrust daar hebben 
wij begrip voor. Er worden namelijk grote vragen gesteld, maar de antwoorden en suggesties
roepen nog meer vragen op. Dat is ook de bedoeling is, denk ik. Wij hebben echter toch wel 
wat vragen over de ingezette koerswijziging.

00:49:01

Voorzitter: Vindt u het goed, mevrouw Jones, dat voor u bij de vragen komt, ik opnieuw 
mevrouw Jacobs het woord geef? Zij heeft vanavond heel veel vragen. Gaat uw gang, 
mevrouw Jacobs.

00:49:11

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): U heeft het ook over investeringen die moeten bijdragen aan 
de brede welvaart en dat soort dingen. Kunt u mij uitleggen wat investeren in een festival als
Let's Gro bijdraagt aan de brede welvaart?

00:49:21

Mevrouw Jones (GroenLinks): Ik merk een hardnekkige fascinatie met dit festival. Kijk, het 
12



gaat mij hier niet om individuele dingen die nu gesteund worden. Wij zijn hier om te kijken 
naar een algehele evaluatie. Er kunnen bepaalde keuzen die gemaakt zijn, geëvalueerd 
worden, maar het lijkt mij hier niet op zijn plaats om daarnaar te kijken. Ik heb zelf ook al 
aangegeven dat wij het goed vinden dat er kritisch gekeken wordt naar hoe dit geld wordt 
ingezet, dus in die zin kan die vraag van mevrouw Jacobs daarin meegenomen worden.

00:50:04

Mevrouw Jones (GroenLinks): De baanbrekers vinden wij inhoudelijk veelbelovend. Ik ben 
het met mijn collega van de Partij voor de Dieren eens dat we tegemoet moeten komen aan 
een aantal grote ambities die wij hier in deze gemeente hebben, als het gaat om klimaat en 
eiwittransitie. We zijn ook van mening dat het goed is om een hefboomwerking te hebben 
en ook in te zetten op grote projecten. Echter, waar we wel vragen bij hebben – en dat proef
ik ook bij wat anderen hier – is: hoe zorgen we met deze grote projecten, waar ook grote 
bedrijven achter zitten, dat we niet slechts een klein effect op de omgeving financieren? Ik 
ben het met de SP eens. Hoe zorgen we dat praktisch geschoolden, maar ook 
maatschappelijke organisaties en mbo's daar ook een rol in hebben en dat we niet alleen 
kijken naar wat voor effecten kunnen die bedrijven hebben, maar ook wat voor effecten 
heeft die financiering op de brede maatschappij?

00:51:13

Voorzitter: Dan heeft u een vraag van de heer Rustebiel van D66. Meneer Rustebiel.

00:51:17

De heer Rustebiel (D66): Dank u, voorzitter. U stelt nu de vraag aan het college, maar ik ben 
benieuwd wat uw antwoord zou zijn op uw eigen vraag. Vindt u ook niet dat we misschien 
wat meer naar Rotterdam-Zuid toe moeten als we juist die impact willen die u in uw vraag 
neerlegt en wat minder naar de grote projecten zoals die omschreven staan?

00:51:35

Mevrouw Jones (GroenLinks): Dank voor deze vraag. Ik ben het eens dat we ons moeten 
richten op het sociale van het sociaaleconomische, dus daarin vinden we elkaar zeker. Ik 
vind ook dat we moeten kijken naar de koers die daar ingezet wordt door inderdaad te 
richten op tastbare resultaten en effecten voor alle Rotterdammers in dat gebied. Dat ben ik 
met u eens.

00:52:03

Voorzitter: Meneer Dijk heeft nog een vraag en ik stel voor dat mevrouw Jones daarna 
verder gaat met haar verhaal.

00:52:08

De heer Dijk (SP): Voorzitter, heel kort. Het is niet echt een vraag, maar voordat we 
Nationaal Programma Rotterdam helemaal de hemel in prijzen: ze slopen daar wel ongeveer 
de halve stad. Dat moet ook even erbij gezegd worden.

00:52:20

Voorzitter: U mag daarop reageren, mevrouw Jones.

00:52:22

Mevrouw Jones (GroenLinks): Het kan zijn dat ik de heer Dijk niet begreep, maar dat deed ik 
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vanmiddag ook niet. Toen zaten we in een andere zaal, dus ik weet niet of het vandaag 
alleen de akoestiek is. Goed, ik ga verder, voorzitter.

00:52:36

Mevrouw Jones (GroenLinks): Een punt dat mijn fractie ook nog wil maken, is de 
toekomstbestendigheid op de korte termijn. We hebben te maken met hele hoge inflatie, 
dat zal geen nieuws zijn voor mensen in de zaal, maar subsidies van het NPG zijn niet 
geïndexeerd. Meerdere fracties hebben al het Huis van Ten Post aangehaald. Mijn vraag aan 
het college is: hoe gaan we ervoor zorgen dat we straks niet naar 89,1 procent van het Huis 
van Ten Post gaan kijken, maar dat er gekeken kan worden naar het complete originele plan 
en dat het geïndexeerd gaat worden? Ik mis ik nu nog hoe we beter kunnen kijken, zodat we 
ook zorgen dat het programma succesvol is op de projecten die al ingezet zijn.

00:53:26

Mevrouw Jones (GroenLinks): Tot slot heb ik een punt over de governance. Het voorstel van 
Remkes noemt het jaarlijks betrekken van raden en staten bij de gedachtegang van het NPG.
Dat lijkt ons als GroenLinks goed. Wij willen graag meegenomen worden, maar we willen 
ook graag bij deze koerswijziging meegenomen worden in de tussenstappen, dus niet alleen 
stemmen over het eindvoorstel. In februari is de volgende vergadering van het bestuur en 
wij zouden graag voorafgaand aan die vergadering bijgepraat willen worden over de stand 
van zaken. Mijn vraag aan het college is: hoe zien zij dit?

00:54:07

Voorzitter: Dank u wel, mevrouw Jones. Ook dank voor uw cursus, hoe maak ik een 
technische vraag politiek. Dan ga ik naar mevrouw Sloot van de Stadspartij 100% voor 
Groningen.

00:54:19

Mevrouw Sloot (Stadspartij 100 % voor Groningen): Dank u, voorzitter. Het allerbelangrijkste 
van de aardbevingsellende is en blijft schadeherstel, versterking en vooral het teruggeven 
van het gevoel van veiligheid. De Stadspartij 100% voor Groningen vindt dat daar de 
allermeeste aandacht en geld naar moet gaan. Dat zou onzes inziens de leefbaarheid pas 
echt vergroten en eerlijk gezegd duurt ons dat veel te lang. We zijn blij te lezen dat een deel 
van de zorgen en ophef over de brief van de heer Remkes is weggenomen. Althans, zo lezen 
wij in de aanvullende memo die wij gisteren ontvingen. Wel een beetje jammer dat dit dan 
weer zo kort van tevoren worden gestuurd.

00:55:00

Mevrouw Sloot (Stadspartij 100 % voor Groningen): Wat ons aanspreekt in de brief is het 
volgende citaat: "Tegelijkertijd constateert het AB dat het nodig is om het ambitie- en 
schaalniveau van het NPG voor de periode na 2023 te verhogen om tot structurele 
economische ontwikkeling van de regio te komen. Om dat te bereiken zijn grotere en meer 
gerichte interventies nodig die Groningen verder kunnen brengen". Ik had hier staan – 
volgens mij kan niemand ertegen zijn, maar ik hoorde andere geluiden – en daar heeft de 
Stadspartij al vaker voor gepleit: dat moet wat ons betreft verder gaan dan spiegeltjes en 
kraaltjes oftewel wipkippen, extra bestuurslagen of een Dudok aan het Diep. RUG en 
Berenschot hebben hier een conclusie over getrokken en die citeer ik: "Wij zien het gevaar 
dat door veelal het ontbreken van een stip op de horizon en gezamenlijke gerichtheid het 
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geld Nationaal Programma Groningen wordt uitgegeven aan projectjes – zoals Let's Gro – in 
plaats van de grote opgaven die in deze gebieden spelen". Zonder af te doen aan welke 
projectjes dan ook, is het voor ons nog maar de vraag of die voor leefbaarheid op lange 
termijn blijven zorgen. We vragen ons al langer af of het bestede geld aan deze projectjes en
het geld bijvoorbeeld aan achterstallig onderhoud en groen uit te geven niet als doel hebben
om gemeentelijke begrotingen te dichten, want veel hiervan zou je als gemeentelijke taken 
kunnen zien.

00:56:25

Mevrouw Sloot (Stadspartij 100 % voor Groningen): Wat moet er dan wel? Wij denken dat 
we als gezamenlijkheid moeten gaan opereren met niet alleen stad en ommeland, maar in 
heel Noord-Nederland en ook met onze oosterburen. Als we het echt willen, kunnen we 
deze regio met de genoemde pijlers energie, agro, gezondheidszorg, arbeidsmarkt – welke 
pijler je ook het belangrijkste vindt, want natuurlijk vindt iedereen zijn eigen pijler 
belangrijker – naar een hoger niveau tillen, naar die brede welvaart waar we het allemaal 
over hebben en die we zouden willen. Dat is de bedoeling van het Nationaal Programma en 
zo zou het volgens ons moeten zijn. Hoe mooi zou het zijn als we na alle ellende als sterke 
regio kunnen terugkomen, maar ook blijven. Dat betekent dat we niet met incidenten bezig 
moeten zijn. Wij denken dat deze brief met de aanbevelingen wel een goed gevolg hieraan 
kan geven, want Groningen verdient beter, veel beter.

00:57:26

Voorzitter: Mevrouw Jacobs had ik verwacht, maar ik begin bij de heer Van Zoelen van de 
Partij voor de Dieren.

00:57:33

De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Dank, voorzitter. U bent het dus met de heer 
Remkes eens dat we als gemeente wel een ambitieniveau moeten definiëren. Dan zijn er 
een aantal baanbrekers. Ze zijn allemaal goed, zegt u. Dat klopt en dat ben ik met u eens. 
Hoe zou voor u dat ambitieniveau er uitzien? Hoe zou u zo een ambitieniveau willen 
formuleren?

00:57:56

Voorzitter: Mevrouw Sloot.

00:57:58

Mevrouw Sloot (Stadspartij 100 % voor Groningen): Dank u, voorzitter. Wat ik denk, is dat 
het ambitieniveau niet uit één of andere pijler, zoals die worden benoemd, moet bestaan. Er
is een bak met geld en we willen er allemaal een beetje uit hebben. Ik denk dat we niet meer
zo moeten denken. Ik denk dat we nu moeten gaan denken: hoe kunnen we het voor de 
hele regio goed maken en op een dusdanige wijze dat het blijvend is. Niemand heeft er wat 
aan als we over tien jaar denken: dat was wel leuk, die wipkippen indertijd, alleen ze zijn nu 
een beetje stuk en we hebben geen geld om ze te vervangen en ondertussen hadden we 
met heel veel geld echt hele goede dingen kunnen doen. Ik denk, als ik de brief lees, dat de 
evaluatie aangeeft dat we echt een heleboel goede dingen hebben gedaan met dat geld. Ik 
denk ook dat we het niet moeten zien in alleen die gemeente of alleen die provincie of 
alleen die organisatie. Ik denk dat je dit echt op een meer gezamenlijke manier moet 
aanpakken. Ik ben niet de baas van deze gemeente, maar voor een vijfenveertigste deel, dus
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ik zou die ambitie niet in mijn eentje kunnen formuleren. Ik denk dat we met zijn allen, met 
de andere gemeenten, moeten kijken hoe we dit wel gaan doen.

00:59:15

Voorzitter: Meneer Van Zoelen, ik denk dat mevrouw Sloot door haar spreektijd heen is. Als 
u een hele korte vraag heeft, sta ik die nog toe.

00:59:22

De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Wij zouden in ieder geval als gemeente kunnen 
zeggen wat wij vinden. Dat wilde ik even opmerken.

00:59:30

Voorzitter: Die opmerking hebben we dan genoteerd. Mevrouw Jacobs, excuus. Ik was 
teleurgesteld dat u geen interruptie had, maar u krijgt het woord van mij.

00:59:41

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Dank u wel, voorzitter.

00:59:42

Voorzitter: Mevrouw Sloot was echt door haar spreektijd heen.

00:59:44

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Ik zal broeden op interrupties bij de volgende sprekers. Dank u 
wel voor uw stimulans.

00:59:49

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Er is al een hele hoop gesteld en ik zal sommige dingen 
herhalen, omdat ik ze heel belangrijk vindt en bij andere dingen zal ik me aansluiten. Eén van
de dingen die me ook wel aansprak – waar we het in het begin over hebben gehad en waar 
meneer Dijk het ook over had – is dat wij het hebben over brede welvaart, terwijl je door de 
scheuren van de huizen heen kijkt. Ook ergens in 2018 was het idee, dat wij het liefst een 
deel van onze NPG-gelden zouden willen steken in versterking en het verspoedigen van dat 
soort dingen. Dat is niet wat we willen. Wij zijn ook blij met de evaluatie die Johan Remkes 
heeft gedaan. We hebben ook begrepen dat er wat onrust is ontstaan elders in de provincie 
en we zijn ook blij dat het college daarop gereageerd heeft. Wij zijn ook heel blij met de 
opmerking, dat gesteld wordt dat alle inwoners moeten ervaren dat alle investeringen 
daadwerkelijk op een positieve wijze structureel hebben bijgedragen aan het levensgeluk 
van alle Groningers. Nu hebben wij in het verleden altijd gezegd dat het ook handig is als 
doelen meetbaar zijn. Eén van dit soort dingen is in ieder geval amper meetbaar en dat is 
ook wat de heer Dijk zei: deels is het heel belangrijk om meetbare doelen hebben, maar 
soms wil je ook het goede doen en ga je ervan uit dat je dat doet en dan is er niet per se een 
meetinstrument. Dat is wat ons betreft een beetje de balans.

01:01:13

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Waar wij af en toe ook vinden dat de balans wat zoek is, wat 
Johan Remkes ook constateert, is het feit dat we heel veel tijd steken in een minutieuze 
verdeling van gelden tussen provincie en gemeenten en gemeenten onderling. Ons staat ook
nog heel helder voor de geest dat bij het bekend worden van de toekenning van de NPG-
gelden ongeveer drie gemeenten zeiden: "We hebben elk recht op de helft". Iedereen weet 
dat drie keer de helft meer dan één is, dus dat gaat niet. Dat is voor ons meer dan alleen 
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maar dat, want dat illustreert ook dat er in de gemeente niet een samenhangend gevoel is 
voor brede welvaart van de hele gemeente. Dat is een beetje de versnippering die ons ook 
zorgen baart. Daarom noemde ik Let's Gro. Ik noemde dat niet, omdat ik een fascinatie heb 
voor Let's Gro, maar omdat het symptomatisch is dat we investeren in nicheprojecten die wij
op dat moment leuk vinden. Of het nu een waterstofbus naar Zernike of naar Ten Boer is, 
Lets Gro of een klimaat biënnale, het is heel belangrijk om de grote koepel bij elk moment 
vast te houden. Dat is wat mij betreft heel erg belangrijk. Wij zouden dat dan ook heel graag 
terug willen zien in die hoofdambitie.

01:02:30

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Ik zou ook graag een reactie van het college willen hebben over
die drie aanbevelingen en hoe daar, wat het college betreft, invulling aan moet worden 
gegeven. Er stond ook nog de opmerking over de vormgeving van het DB en het AB. Ik ben 
het deels met mevrouw Jones eens dat het goed is dat wij betrokken worden, maar ook dat 
leidt allemaal af van datgene wat het NPG moet doen. Voordat het AB of DB bij elkaar 
geroepen is en als ze constant aan alle raden verantwoording moeten afleggen, dan komen 
ze bijna niet toe aan het terugbrengen van de brede welvaart. Die veelvuldige bemensing 
van het AB en DB, dat staat er ook heel duidelijk in, sommige spreken daar met last en 
ruggespraak. Dat maakt het ook ingewikkeld. Hoe vindt het college dat daar op de beste 
manier invulling aan kan worden gegeven? Wat ons betreft zou de volksvertegenwoordiger 
een toegevoegde waarde moeten zijn en niet een stopper of een bottleneck. Ik zag dat 
iemand een vraag voor me had.

01:03:41

Voorzitter: U heeft twee vragen zelfs. Mevrouw Jones was eerder dan de heer Rustebiel, dus 
eerst mag mevrouw Jones een vraag stellen.

01:03:47

Mevrouw Jones (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij om te horen dat mevrouw 
Jacobs het deels met mij eens is. Bent u het ook met mij eens dat het niet gaat om ieder 
wissewasje, maar als er een grote koerswijziging plaatsvindt, dat we dan niet pas in het 
eindstadium betrokken willen worden?

01:04:02

Voorzitter: Mevrouw Jacobs.

01:04:04

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Dank u wel, voorzitter. Dat ben ik deels wel met u eens, maar 
we moeten dan wel bekijken met elkaar, wat we een koerswijziging vinden. Je hebt ook een 
AB en DB en wat mijn fractie betreft geven we die ook een zeker mandaat. Dat is volgens mij
wel elke keer schipperen, want ik zou willen dat wij van toegevoegde waarde zijn en niet een
stopper en een bottleneck. Dat is voor mijn fractie heel erg van belang. Ik herinner mij dat 
we het ongeveer eerste anderhalf jaar alleen maar geld hebben uitgegeven aan overleggen 
en vergaderen niet aan de brede welvaart voor de lange termijn.

01:04:34

Voorzitter: Het is toch mooi dat beide partijen tegenover elkaar zitten, maar niet tegenover 
elkaar staan. De heer Rustebiel, D66.
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01:04:42

De heer Rustebiel (D66): Dank u, voorzitter. Een probleemanalyse is altijd makkelijker te 
maken dan een oplossing formuleren. Denkt u dat we met de voorgestelde oplossing, 
namelijk die vier thema's; energietransitie, agro, gezondheid en onderwijs/ arbeidsmarkt het
lek boven water hebben, als we dat gaan doen? Naar mijn indruk kun je er namelijk nog 
steeds heel veel kanten mee op en wordt niet per definitie de brede welvaart bevorderd. 
Het zal indirect wel gebeuren, maar het is niet automatisch gevolg van deze keuze.

01:05:05

De heer Rustebiel (D66): Mevrouw Jacobs.

01:05:07

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Nee, ik denk dat dit een terechte constatering is. Ik denk wel 
dat je deze thema's zodanig zou kunnen invullen dat je de brede welvaart op lange termijn 
terug gaat brengen. Dat is ook weer op te hangen aan de basisthema's in het begin: 
economie, werken en leren, leefbaarheid en klimaat en natuur, wat meneer Dijk ook zei. 
Meneer Van Zoelen had het over de eiwittransitie. Koppel je daar bijvoorbeeld een hele 
hoop mbo-banen aan, dan ben je bezig met en klimaat en natuur en met de 
werkgelegenheid. Dat is wat mij betreft brede welvaart. Ik kan mij heel goed voorstellen dat 
je dat in die vier thema's kunt hebben. Of dat de heilige graal is en of het lek dan boven 
water is, dat vraagt toch om 'glazenbolkennis' en die ik niet pretendeer te hebben. Ik zou 
niet zeggen dat deze thema's verkeerd zijn en dat ik absoluut vind dat er een ander thema 
gekozen had moeten worden.

01:06:04

Voorzitter: Overigens was het de heer Evenhuis, één van uw voorgangers, die ook vaak over 
de glazen bol begon in dit huis. Het is leuk om dat weer terug te horen bij u. Dan kijk ik wie ik
het woord mag geven. De heer Wennink van de ChristenUnie.

01:06:19

De heer Wennink (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Wij lezen in de brief de 
samenvatting: Groningen heeft een grote kans en daarmee een grote verantwoordelijkheid. 
Dat blijft de samenvatting in het uitvoeren van het NPG. Gezamenlijkheid is het 
uitgangspunt. We doen het samen. Groningen wil ook helemaal niet alles in zijn eentje doen.
Wij werken samen met het Rijk, we werken samen met andere gemeenten en samen met de
provincie. Onze verantwoordelijkheid is zo groot dat wij over gemeentegrenzen heen kijken 
waar dat kan. Wat ons betreft, past dat bij hoe wij het uiteindelijk in gaan vullen. Voor ons 
het prettig om te lezen dat het college ziet dat de reactie op de moties betekent dat het 
lokaal programmaplan nog steeds uitgevoerd kan worden binnen de financiële kaders die wij
hebben vastgesteld. Gelukkig, zeggen we dan maar. We zagen vanochtend in een sessie in 
het Florenshuis hoe plannen, zoals de wijkvernieuwing in Beijum en Lewenborg en 
dorpsvernieuwing Ten Boer, na een opstartperiode er uiteindelijk uit kunnen zien. Hoe heel 
veel mensen met heel veel passie en ook met heel veel ambitie, echt op zowel fysiek als 
sociaal domein, een wijk en een dorp naar een hoger niveau tillen.

01:07:46

De heer Wennink (ChristenUnie): Wij denken ook echt dat als wij op deze manier ermee 
doorgaan – en dat lijkt te kunnen, zo lezen wij in de brief – dat we over een aantal jaren – 
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hopelijk niet al te veel – elkaar kunnen aankijken in een dorp en in de wijk en zeggen: "We 
hielden het bijna niet voor mogelijk, maar het is hier nog mooier wonen en leven dan 
voordat de problematiek naar boven kwam". Volgens mij is dat de ambitie die wij samen 
uitspreken en dat zou ook de ambitie moeten blijven. Wij zien dat met vertrouwen 
tegemoet. De voorgenomen koerswijziging blijft in gezamenlijkheid worden uitgewerkt. Wij 
zien ook echt wel dat die grote projecten juist ook lokale impact kunnen hebben voor de 
gemiddelde Groninger. Er valt heel veel te zeggen over thematiek als we het hebben over 
het landbouw, medische technologie, waterstof en circulaire economie. Dat vereist allerlei 
soorten vertaalslagen, dat klopt. Een aantal sprekers voor mij gaf al aan, ik kijk ook even 
naar mevrouw Jacobs tegenover mij, de invulling zal inderdaad betekenen dat het voor de 
gemiddelde Groningen brede welvaart kan opleveren. Dank u wel, voorzitter.

01:09:05

Voorzitter: Dank u wel, meneer Wennink. Mevrouw Jacobs heeft een vraag.

01:09:08

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Ik had het idee dat ik van de voorzitter bij iedereen een vraag 
moest stellen, dus daarom heb ik ook nog één voor u, meneer Wennink.

01:09:15

Voorzitter: Het was geen uitnodiging, mevrouw Jacobs.

01:09:16

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): U had het over de wijk- en dorpsvernieuwing en buurthuizen. 
Wat ik mij afvraag en mevrouw Sloot noemde het ook al, is dat een taak van de gemeente 
zelf of hebben we daar het NPG voor nodig?

01:09:32

Voorzitter: Door de slechte akoestiek viel het begin van de vraag weg. Zou u dit kunnen 
herhalen?

01:09:35

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): U had het over buurthuizen en wijk- en dorpsvernieuwing en 
dat het heel fijn is dat we dat van het NPG hebben gedaan. Zou het niet een primaire taak 
van het college zijn of van de gemeente zelf moeten zijn om te zorgen dat dorpshuizen 
functioneren of hebben we daar het NPG voor nodig?

01:09:54

De heer Wennink (ChristenUnie): Ja, absoluut. Uiteindelijk is het de taak van het college in 
onder andere het akkoord. Ook wij als raad stellen met elkaar bijna wekelijks vast wat het 
belang is van dorpshuizen en bibliotheken, dus absoluut. Uiteindelijk kan NPG middelen zijn 
om aan onze eigen plannen uitvoering te geven en er een plus op te zetten. Het is niet enkel 
een taak van de gemeente, maar ik denk ik dat de gemeente, het college, daar wel leidend in
kan zijn.

01:10:31

Voorzitter: Ik zie dat mevrouw Jacobs nog niet helemaal tevreden is en meneer Wennink nog
wel wat spreektijd over heeft. Nog een laatste keer, mevrouw Jacobs.
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01:10:38

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Het is volgens mij nu juist expliciet niet het idee van het NPG, 
dat we daar het gemeentelijk beleid in uitvoeren. Dat we juist zorgen voor de brede 
welvaart op de lange termijn en niet de primaire taken van de gemeente. Ziet u dat anders?

01:10:54

De heer Wennink (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Ik zie die tegenstelling niet, zoals die
door mevrouw Jacobs wordt geschetst.

01:11:02

Voorzitter: Dan komen we bij mevrouw Armut van het CDA.

01:11:05

Mevrouw Armut (CDA): Dank u wel, voorzitter. Dan volgt nu inderdaad de andere helft. Al 
moet ik zeggen dat er al heel veel is gezegd, waar ik me best wel goed bij aan kan sluiten. 
Ook van mevrouw Jacobs-Setz van de VVD een hoop vragen, waarvan ik ook benieuwd ben 
naar het antwoord. Wat het CDA betreft, is het belangrijk dat de inwoners, vooral jaar 
specifiek de inwoners van het aardbevingsgebied, profiteren van de ontwikkelingen die 
uiteindelijk plaats zullen vinden. We hebben het gehad over ruimtelijke ontwikkelingen, 
economische ontwikkelingen op lange termijn en korte termijn en het kan allemaal 
bijdragen aan onze provincie. We hebben het ook hard nodig.

01:11:45

Mevrouw Armut (CDA): Ik heb het net al door laten schemeren in een interruptie over die 
baanbrekers. Waar mijn fractie vooral mee zit, is: hoe zorgen we nu echt dat we de juiste 
keuzen maken met dat geld? Er staat natuurlijk een hoop goeds in die brief van Remkes, ook 
over die baanbrekers, maar uiteindelijk bepaalt de concrete invulling daarvan of het echt 
van waarde zal zijn voor die inwoners van de gemeente en van de provincie die zijn geraakt 
door de aardbevingen. De heer Dijk had het ook al over bijvoorbeeld de mbo-opleidingen. 
Wij denken juist dat als je zo een baanbreker combineert met het aanbod in mbo-
opleidingen en dat erop aanpast, dat je dan aan meerdere doelen in één keer werkt. Dat kan
onze gemeente echt ten goede komen.

01:12:38

Mevrouw Armut (CDA): De baanbrekers werden door het college – of althans ik heb een hele
trits aan technische vragen gesteld – nogal prematuur genoemd en worden vooral als 
inspiratie gezien, dat wordt ook in de collegebrief aangegeven. Dan vraagt mijn fractie zich 
toch wel af: waar ziet het college wel wat in en waar niet in? Hoe ziet het college het dan 
voor zich? Hoe wil het college het invullen, zodat het de gemeente ook echt ten goede komt 
en dat het echt concreet iets bij gaat dragen voor de mensen die zijn getroffen door de 
aardbevingsproblematiek? Even kijken, wat er dan nog niet is gezegd en wat ik nog graag 
wilde zeggen. Ik denk dat ik het hierbij laat. Dank u wel, voorzitter.

01:13:22

Voorzitter: Dank u wel, mevrouw Armut namens de fractie van het CDA. Student en Stad 
heeft zich afgemeld wegens ziekte, dus vanaf deze kant op wensen wij de heren Bosch en 
Swets van harte beterschap. Dan hebben we alle fracties die hun reactie wilden geven, 
gehoord. Dan wil ik het college bij monde van de burgemeester straks het woord geven om 
te reageren op de stellingname van de fracties en de gestelde vragen mee te nemen. U hebt 
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daar ongeveer twintig minuten spreektijd voor, exclusief interrupties. U heeft spreektijd, dus
ik zou u willen vragen om de uitgebreide inleidingen een beetje te beperken. Aan de raad wil
ik vragen om de portefeuillehouder vooral eerst de gelegenheid te geven om op uw 
bijdragen in te gaan en uw interrupties in eerste instantie te beperken tot het meest 
noodzakelijke. Daarna zal ik nog een rondje maken om te inventariseren of u tevreden bent 
of dat de burgemeester op een aantal punten nog iets moet aanvullen. Dan is het woord nu 
aan burgemeester Schuiling.

01:14:24

De heer Schuiling: Dank, voorzitter. De meest korte reactie die ik kan geven is: ik ben het met
ieder van u eens. Dan hebben we nu nog negentien en een halve minuut.

01:14:37

De heer Schuiling: Ik kan me voorstellen dat het wat onbevredigend is, dus ik zal toch een 
paar opmerkingen maken. Het is even moeilijk om een beginnetje te kiezen in het verhaal. 
Laat ik het zo doen. Die één miljard van het NPG is nog maar een beginnetje; een schamel 
beginnetje. Op het moment dat de parlementaire enquête bevalt van haar conclusies, denk 
ik dat we met de hele regio samen het verhaal met onze reactie klaar moeten hebben. Als er
440 miljard 'leeggetrokken' is uit deze regio, dan hebben we wel het één en ander te 
bespreken na de parlementaire enquête.

01:15:30

De heer Schuiling: Nu even een paar schoten voor de boeg. Om te beginnen, een deel van 
mijn grootouders komt uit de regio Finsterwolde-Nieuwolda. Ik ben tot in mijn tenen 
gemotiveerd om de regio te betrekken bij de opgaven die we als Groningen hebben. Nooit 
zal men mij het verwijt kunnen maken dat er een verschil is tussen stad en regio. Ik begrijp 
ook dat ik dat zelf uit moet leggen, omdat framen altijd wel makkelijk is. Ik ben, zoals 
gezegd, tot in mijn tenen gemotiveerd om de sociale problematiek die zich in Oost-
Groningen voordoet mee te helpen oplossen met de middelen die we hier in Groningen tot 
onze beschikking hebben. Dat is één.

01:16:32

De heer Schuiling: Twee: er is bij de start van het Nationaal Programma gezegd: "Het gaat 
om het terugwinnen van vertrouwen van Groningers, maar ook om het bieden van 
perspectief". Het overkoepelend thema wat daarvoor gekozen is heet 'Brede welvaart', maar
dat moeten we wel zelf invullen. Er is toen een programma Toukomst gestart met 
ongelooflijk veel positieve inbreng van de Groningers over wat men belangrijk vindt. Er is 
een aantal projecten uit voortgevloeid die zich bewegen op het niveau van buurthuizen en 
wijkhuizen en andere zaken. Ik vind dus ook dat we verplicht zijn om daar een succes van te 
maken. Dat gaat over natuurprojecten, dat zit in – zoals gezegd – buurt- en wijkhuizen, dat 
gaat over verlengde schooldagen en dat gaat over het herstel van de sociale infrastructuur 
waar veel schade is aangericht. De doelstelling van het Nationaal Programma en daarbinnen 
het programma Toukomst is om daar ook voortgang in te boeken. Echter, om dat ook 
daadwerkelijk vorm te geven, constateren we nu ook dat het af en toe aan uitvoeringskracht
ontbreekt. Er is dus ook een deel van de middelen vrijgemaakt om aardbevingsgemeenten 
op dat vlak te steunen.
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01:18:06

De heer Schuiling: Tegelijkertijd is het echter ook begrijpelijk dat er is gezegd: "Een evaluatie 
in 2023 is wat vroeg, want een aantal zaken moeten nog goed op de rails komen". Voor een 
deel gaat het nu goed en krijgen zaken ook vleugels, maar voor een deel heeft het iets meer 
tijd nodig. Ik vind ook, omdat sommige programma's over de tijdlijn van '23 heenlopen, dat 
het een heel begrijpelijk besluit is van het Nationaal Programma om iets meer tijd te nemen 
om de evaluatie vorm te geven. Dat is wat gebeurt.

01:18:46

De heer Schuiling: Van een deel van de programma's is gezegd, wij komen wel met een 
formulering, maar daarbij zullen de uitkomsten van eerder gestarte programma's worden 
betrokken. De formulering daarvan gaat even iets meer tijd nemen. Daar kwam voor een 
deel de onrust, onder andere uit Midden-Groningen, uit voort. Men zei: " We hebben toch 
gezegd dat we even iets meer tijd nodig hebben en betekent dat nu dat het allemaal in 
gevaar komt?" Daar is nu zekerheid over geboden en daar is geen sprake van. Datgene wat 
men daarin voorstelt, kan ook een vervolg krijgen en dat is ook logisch.

01:19:40

De heer Schuiling: Tegelijkertijd is de vraag, hoe vullen we nu het perspectiefgedeelte in? Dat
is namelijk ook van belang. We moeten het niet alleen maar hebben over het herstellen van 
de sociale infrastructuur, die bovendien voor een deel uit de gemeentebegroting zou 
moeten kunnen worden opgelost, maar het andere deel is net zo belangrijk. Dat is niet 
makkelijk voor de ons omringende gemeenten, want zij zien dat ze op het gemeentefonds 
behoorlijk worden gekort en zij zien de kloof waar we het over hebben in 2026 opdoemen. 
Dat is een slechte beeldspraak die ik nu gebruik. Zij zien de kloof gapen, moet ik zeggen, in 
'26 als de middelen nog meer worden beperkt. Het is dus een volstrekt begrijpelijk reactie 
van een aantal ons omringende gemeenten om te zeggen: "Wij hebben nu een aantal dingen
te doen en wij komen met een aantal voorstellen, want als we in '26 opeens tegen dat gat 
aanduiken, waar we met het gemeentefonds misschien mee worden geconfronteerd, dan 
hebben we wel even een enorm groot probleem". Ik begrijp dat sentiment wel, maar we 
moeten niet in die valkuil stappen. Daarom had ik even de eerste opmerking nodig, die 
eerste miljard is alleen nog maar het begin. Wij moeten bouwen aan het vervolg op de 
parlementaire enquête. Het Rijk is gecommitteerd om dan nog veel meer te leveren, want 
we hebben nog een veel grotere problematiek op te lossen. Dat is het eerste stuk.

01:21:26

De heer Schuiling: Het tweede stuk heeft betrekking op de strategie op middellange termijn. 
Daar moeten we in ons hoofd een combinatie maken van twee dingen. In de eerste plaats, 
waar is Groningen traditioneel sterk in? Dat is een aantal sectoren. Traditioneel zijn we sterk 
in de hele landbouwsector, waar ongelofelijk veel uitdagingen liggen te wachten. Dat kan ik 
nu niet uitwerken. Misschien op een ander moment. Het tweede is energie. Daar hebben we
vanaf de jaren zestig inmiddels ontzettend veel expertise in opgebouwd. Echter, niet alleen 
dat, we hebben ook een enorme infrastructuur aangelegd die tot ver in Noord-Duitsland 
strekt. Het derde heeft te maken met gezond ouder worden; Healthy Aging. Dat splitst zich 
uit in techniek, maar ook in paar andere opgaven. Daar kom ik zo nog even op terug, omdat 
ik die illustratie nodig heb, ook in reactie op de vraag van de SP.
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01:22:36

De heer Schuiling: We hebben ook een enorme opgave, maar ook een heleboel kennis, 
historisch gezien, met onze digitale infrastructuur. We zijn met onze digitale infrastructuur 
de tweede na Amsterdam op dat gebied. Datgene waar we traditioneel heel sterk in zijn, 
gaan we combineren met wat nu de grote mondiale opgaven zijn en de grote transities waar
we voor staan. We zien klimaatverandering met allerlei opgaven die daaruit voortvloeien, 
onder andere verzilting, biodiversiteit, duurzaamheid en circulariteit. Te veel om hier 
eventjes in dit korte bestek te kunnen behandelen. We hebben er wel ontzettend veel 
kennis over, kennis die ook exploiteerbaar is, want we leven in een delta, 70 procent van de 
wereldbevolking inmiddels. Wat wij hier kunnen opbouwen aan kennis is ook weer te 
exporteren. Het tweede is onze kennis rondom energie. Het is zeker dat er een heel groot 
windpark voor onze kust komt. Dat strekt door naar Duitsland en Scandinavië. Daarmee geef
ik dus ook gelijk antwoord op de vraag: waar moeten we ons op richten? Dat is dus Noord-
Duitsland en Scandinavië. Dat is een zekerheid en dat geeft ook de mogelijkheid om na te 
denken over hoe positioneren wij ons in die energietransitie. Dat betekent dat we daarin 
zeker een rol hebben te vervullen die nationaal en ook internationaal van betekenis was, is 
en zal blijven.

01:24:30

De heer Schuiling: Het derde is Healthy Aging. Daar zijn we traditioneel heel sterk in, maar is 
ook een enorme opgave voor de toekomst. We weten natuurlijk al een hele tijd dat we het 
niet volhouden om zo een groot deel van ons inkomen elke maand te storten, om ook 
gezond te blijven. Dat hoeft ook niet met inzet van de digitale infrastructuur. Dan kom ik 
even met een heel praktisch voorbeeld. De universiteit, het UMCG, het Martini Ziekenhuis 
zeggen: "Als we her en der in onze provincie zorghuizen kunnen neerzetten, is dat van 
directe betekenis voor de inwoners van onze provincie". Het is een combinatie van 
activiteiten waardoor we ook in de rest van Nederland, in wat dunner bevolkte gebieden, 
duidelijk kunnen maken: je hoeft niet, omdat je in een perifeer gebied woont, mindere 
kwaliteit van gezondheidszorg te hebben. Daar hebben we die digitale infrastructuur ook bij 
nodig. Er ligt een concept in dat andere deel van de gezondheidszorg, waardoor je direct 
duidelijk kunt maken, dit is voor de bevolking van Groningen relevant, waar we de zorg in 
kunnen combineren, waar we opleidingen aan kunnen koppelen en waar we ook de zorg 
betaalbaar kunnen houden en kwalitatief op goed niveau.

01:26:11

Voorzitter: Wij gaan op de vier baanbrekers niet investeren in rendabele businesscases, waar
grote bedrijven natuurlijk zelf hun rol hebben te spelen. We gaan investeren in zaken waar 
een onrendabele top zit, waarvan we allemaal zeggen dat het maatschappelijk van grote 
betekenis is. Bijvoorbeeld die zorgsector, daarom had ik dat voorbeeld net er voor nodig. 
Ook bijvoorbeeld, als we weten dat er heel veel ontwikkelingen komen op het gebied van 
energie, om ervoor te zorgen dat er campussen kunnen worden gebouwd. Dat is iets waar 
onderwijsinstellingen behoefte aan hebben en waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft op 
het gebied van bijvoorbeeld die energietransitie. Niet publieke middelen steken in 
ontwikkelingen die door het bedrijfsleven zelf heel goed kunnen worden opgepakt, maar 
juist in de randvoorwaardelijke sfeer zakendoen die de ontwikkelingen ook verder 
stimuleren.
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01:27:25

Voorzitter: Daarom is het zo van belang dat er een een-op-een relatie ligt tussen de 
baanbrekers van het Nationaal Programma, de speerpunten van de Metropoolregio 
Groningen met de vier transities. Wie zitten daar? Dat is het Akkoord van Groningen, daar zit
al vaak college en daar zit het Noorderpoortcollege, daar zit het bedrijfsleven, daar zit het 
UMCG enzovoort tot en met de universiteit aan tafel. Het gaat er dus om dat we middelen 
van het Nationaal Programma voor een heel groot deel in Toukomst steken, voor een heel 
groot deel in versterking van de sociale infrastructuur – want daar wordt nogal aan geleden 
– maar tegelijkertijd ook dat we geld reserveren voor cofinanciering bijvoorbeeld met het 
Just Transition Fund, bijvoorbeeld met Europese middelen voor het Herstelfonds en 
bijvoorbeeld met het Groeifonds om ervoor te zorgen dat Groningen zich positioneert in de 
grote transities die er zijn. Dit alles zonder dat we het daarmee uit het oog verliezen dat ook 
mensen in Oost-Groningen onmiddellijk moeten kunnen zien: hé, het is voor mij van 
betekenis. Daar gaat het om en zo is het dus ook bedoeld.

01:28:54

De heer Schuiling: Als ik dan bijvoorbeeld kijk naar een programma als FASCINATING, daar 
heb je in één oogopslag onmiddellijk in het vizier dat we een combinatie proberen te leggen 
tussen de hele ontwikkeling van de landbouwagenda, maar ook toekomstgericht om ervoor 
te zorgen dat we ook onze landbouwsector en onze veeteeltsector weer perspectief geven, 
door te kunnen investeren in biodiversiteit en door te kunnen investeren in een andere 
manier van landbouw. Wat je ook vindt van de hele discussie over klimaat is niet zo vreselijk 
relevant. Wat in ieder geval relevant is, is dat we die hele traditioneel belangrijke sector in 
onze regio weer perspectief geven. Daar is dat programma op geschreven. Laten we dan met
de kennisinstellingen, met het bedrijfsleven en met andere fondsen zorgen dat die sector 
weer een enorme 'schwung' krijgt. Het is voor dit moment en voor deze discussie te 
verstrekkend om dat helemaal uit te werken. Als de raad zegt, daar moeten we nog eens 
even verder over praten, dan ben ik het daar mee eens, want het is te belangrijk om nu uit 
handen te laten vallen. Ik ben ervan overtuigd dat de regio Groningen onmisbaar is in de 
grote mondiale transities en in de rol die Nederland daarin heeft te spelen om daar verder 
vorm aan te geven. Daarin verschillen we dus echt van Overijssel, Gelderland, Friesland en 
Drenthe, want we moeten in die grote opgave die we hebben de positionering van 
Groningen heel duidelijk maken en daar hebben we die NPG-middelen en die baanbrekers 
bij nodig. Punt.

01:31:08

Voorzitter: De heer Rustebiel heeft een vraag. Voordat ik u het woord geef, geef ik de 
portefeuillehouder ook eventjes mee dat er een aantal vragen zijn gesteld. Daar bent u 
volgens mij voor een deel zijdelings bij langsgelopen. Ik weet niet of u ze op uw lijstje 
allemaal heeft afgevinkt?

01:31:24

Voorzitter: Dan geef ik eerst de heer Rustebiel van D66 het woord en dan ga ik daarna even 
een rondje maken of alle vragen naar tevredenheid beantwoord zijn. Meneer Rustebiel.

01:31:33

De heer Rustebiel (D66): Ondanks dat wij in de gemeente Groningen heel veel zorgen 
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hebben over onze gemeentefinanciën leven wij in vergelijking met de ons omringende 
gemeenten in een ongekende weelde. In Pekela verdwijnen bruggen en in Scheemda moet 
het zwembad dicht en er gaat misschien nog een dorpshuis dicht. Die gemeenten gebruiken 
wel deels NPG-geld om dat een beetje in de benen te houden. Dan kun je principieel zeggen,
dat is oneigenlijk – dat vind ik ook wel – maar het is heel ingewikkeld om dat niet te doen en 
die grote projecten wel. Daar komt die motie in Midden-Groningen natuurlijk ook vandaan. 
Zegt u nu aan het begin van uw betoog, dat die motie uit Midden-Groningen – mijn collega 
uit Midden-Groningen heeft me daar ook over gebriefd – gehoord is en dat die omarmd 
wordt door het dagelijks bestuur, zodat het dichten van die gaten af en toe voorlopig door 
kan blijven gaan? Daar komt namelijk een groot deel van de zorg vandaan uit de 
buurgemeenten.

01:32:23

Voorzitter: De burgemeester.

01:32:25

De heer Schuiling: Nee, ik heb daar alle begrip voor getoond en ik wil niet in de – daarom 
had ik even de eerste opmerking nodig – val komen dat de perceptie ontstaat, dat dit begrip 
er niet zou zijn. Ik vind het echter bizar, echt bizar, als Groningse gemeenten onderling een 
discussie krijgen te voeren, terwijl er nog veel meer af te rekenen is met het Rijk. Dat 
dorpshuis in Scheemda moet kunnen blijven bestaan. Dat doen wij ook met de middelen 
voor Ten Boer, Beijum en Lewenborg. Dat moet allemaal doorgaan, want dat is goed 
besteed geld. De projecten van Toukomst moeten ook allemaal doorgaan. Die eerste miljard 
is om de trein het station uit te rijden, maar er moet nog veel meer volgen, om zelfs maar in 
de buurt te komen van het terugwinnen van vertrouwen. Als we er niet in slagen om dat 
dorpshuis in Scheemda overeind te houden of die familie te helpen die de helft van hun 
monument roze hebben geschilderd, dan zijn we geen knip voor de neus waard.

01:33:46

Voorzitter: Dank u wel. Dan heb ik beloof dat ik een rondje zou maken. De tijd begint ook te 
dringen, want we moeten over een minuut of acht beneden zijn om onze inwoners te woord
te staan. Althans, een deel van u. Ik kijk eventjes naar de heer Van der Laan, heeft u nog 
vragen openstaan?

01:34:03

De heer Van der Laan (Partij voor het Noorden): Nee, niet anders dan een opmerking: een 
bijzonder enthousiasmerend verhaal van de burgemeester.

01:34:09

Voorzitter: Dank. De heer Rustebiel. Mevrouw Jacobs.

01:34:12

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Ik denk dat ik nog niet ofwel een niet bevredigend – maar dat 
kan aan mij liggen – antwoord heb op gekregen op die opmerking van Johan Remkes over 
het AB en DB en hoe u daar tegenaan kijkt.

01:34:24

Voorzitter: Wij kunnen het niet verstaan.

25



01:34:26

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Over de opmerking die Johan Remkes heeft gemaakt over het 
AB en het DB en de dubbelfuncties en de ene spreekt met last en ruggespraak en de ander 
zonder en dat hij daar ook kritisch over is. Of u dat deelt en of u zich ook hard wil maken om 
daar meer balans in te brengen?

01:34:52

Voorzitter: Mevrouw Jacobs, kunt u nog eventjes één keer heel kort --

01:34:55

Voorzitter: De burgemeester heeft het wel gehoord.

01:34:59

Voorzitter: Mevrouw Armut, heeft u nog openstaande vragen of opmerkingen? De heer Dijk.

01:35:09

De heer Dijk (SP): Misschien niet per se een nieuwe vraag, maar wel een aanvullende vraag. 
De burgemeester sectoren, waar Groningen traditioneel heel sterk in is. Dan horen we 
landbouw en medische technologie. Bij landbouw denk ik, dat klopt, maar -

01:35:28

Voorzitter: Meneer Dijk, ik zou u vanwege de tijd toch willen vragen om iets bondiger te zijn.

01:35:31

De heer Dijk (SP): Dat ga ik doen, één zin. Onze regio was traditioneel heel sterk in 
productiewerk. Tabak, karton, suiker en noem maar op. Allemaal productiewerk, waarom 
wordt dat dan niet genoemd? Waarom wordt die er niet uitgehaald? Traditioneel gezien is 
de regio Groningen daar heel sterk in naast landbouw.

01:35:51

Voorzitter: Ik kijk nog even naar de rest van het rijtje. Mevrouw Jones nog.

01:35:56

Mevrouw Jones (GroenLinks): Dank u, voorzitter. Ik had nog twee vragen. De indexering heb 
ik niet gehoord in het antwoord van de burgemeester en kan ik zijn algemene toezegging 
over hier nog graag over willen praten, interpreteren als zijnde dat wij voor februari, voor 
die volgende bijeenkomst, kunnen kijken of er op dat moment ontwikkelingen zijn die 
gedeeld kunnen worden met ons?

01:36:19

Voorzitter: Meneer Van Zoelen nog.

01:36:21

De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Ik had nog gevraagd hoe wij terugkoppeling 
krijgen van het college als het gaat om het formuleren van de ambitie, zoals we ook in het 
coalitieakkoord hebben geformuleerd en ook als het gaat om die sterke punten van 
Groningen.

01:36:37

Voorzitter: Dan is het woord aan de burgemeester voor deze laatste vijf vragen.
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01:36:44

De heer Schuiling: De vraag over het AB en DB hangt samen met de concrete vraag van de 
heer Van Zoelen. We constateren door de formulering van een aantal projecten binnen het 
NPG dat het soms moeilijk is om het wat verder te krijgen en ook om de concretisering van 
de baanbrekers wat verder te krijgen. Dat heeft te maken met dat het sommige gemeenten, 
maar ook ons, hier en daar aan uitvoeringskracht ontbreekt om het wat concreter te krijgen.
Daarom zijn er al wat extra middelen vrijgemaakt binnen het NPG om dat wat verder te 
brengen. Tegelijkertijd moeten we ook nadenken, ook bij die baanbrekers, over welke 
uitvoeringskracht daarbij hoort en hoe we dat concreter kunnen krijgen. Op het moment dat
we dat wat concreter hebben, komt natuurlijk ook de raad voluit in positie. Ik denk dat het 
goed is, ook een antwoord op de vraag van mevrouw Jones, dat we toch nog even een 
moment pakken om daar nog wat concreter handvatten aan te geven. Met name over die 
hele landbouwsector, maar er hangt nog veel meer mee samen. Dat kan ik nu in dertig 
seconden niet kwijt en daar hoort ook de wethouder een rol bij te spelen.

01:38:15

De heer Schuiling: Indexering is een discussie die we op dit moment met het Rijk aan het 
voeren zijn, dus voor een deel is het opgelost en voor een deel ook niet. De vraag van de 
heer Dijk over dat er traditioneel ook veel productiewerk in die landbouwsector zat. Dat 
klopt. Ik denk dat het niet zozeer de echte toekomst wordt van onze landbouwsector, maar 
dat we moeten nadenken over de verduurzaming van deze hele sector en hoe we het in een 
andere tijd zetten. Dat zit voor een heel groot deel in dat project FASCINATING, maar het 
moet nog wel wat meer handen en voeten krijgen. Dan kom ik weer terug bij het begin. Dat 
moet beter worden geformuleerd, dan begrijpt iedereen ook beter hoe het neerslaat in alle 
gemeenten van Groningen en wordt het ook wat aansprekender. Daar zit afstand, maar dat 
is logisch in de tijd gezien. Dat voedt weer een beetje het sentiment, wat we ook in Midden-
Groningen hebben waargenomen.

01:39:24

Voorzitter: Dan dank ik de burgemeester voor zijn beantwoording. Ik zie dat de heer Van 
Zoelen nog niet tevreden is, maar ik constateer ook dat we door de tijd heen zijn. Politici die 
'heel kort' zeggen. Waagt u een poging.

01:39:37

De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Als ik het goed begrijp, komt er nog een brief van 
het college en dan kunnen we over de landbouw en die andere zaken die nu nog niet 
concreet zijn, alsnog met de raad praten? Heb ik dat goed begrepen?

01:39:49

De heer Schuiling: Ja, ik denk dat het goed is dat we daar nog even separaat op terugkomen.

01:39:58

Voorzitter: Ik heb ook het vermoeden dat die wens breder is dan alleen het NPG. Dan 
constateer ik dat we, volgens mij, deze collegebrief voldoende hebben besproken en 
daarmee deze vergadering kunnen gaan afronden. Het is een collegebrief en er wordt niet 
om besluitvorming gevraagd. Ik hoorde de heer Rustebiel in het begin een motie overwegen.
Dat is niet nodig. Dan kijk ik naar de andere fracties of die nog een motie vreemd overwegen
tijdens de laatste raadsvergadering voor de kerstvakantie. Dat is niet het geval.
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01:40:33

Voorzitter: Dat is wel het geval. Meneer Van Zoelen.

01:40:34

Voorzitter: We overwegen het, maar er komt nog een terugkoppeling, dus waarschijnlijk 
niet. Ik houd het even in de lucht.

01:40:42

Voorzitter: Kunt u dan ook aangeven waarover u dan een motie vreemd zou willen indienen, 
zodat de overige fracties zich daar op kunnen voorbereiden?

01:40:50

De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Over onze internationale positionering van de 
landbouw. Zoiets dergelijks. Ik moet dat nog even bekijken.

01:40:57

Voorzitter: Uw voorzitter vraagt zich wel af of deze brief het juiste moment is.

01:41:05

Voorzitter: Oké, dan houden we er vooralsnog geen rekening mee. Dan dank ik u voor uw 
aandacht en uw komst. Straks komen er beneden voor wie wil – als het goed is – nog 
inwoners om met ons in gesprek te gaan. Anders voor straks: wel thuis, lekker slapen en 
morgen gezond weer op.
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