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Van: Agendacommissie
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Betreft 
O Collegebrief

O Informerend
O Agendering 

O op eigen initiatief agendacommissie

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Voortgang Nationaal Programma Groningen (collegebrief 28/9/22)
Voortgang-Nationaal-Programma-Groningen 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jilles Hazenberg (beleidsmedewerker), 06 11232202, jilles.hazenberg@groningen.nl   
Joost de Graaf (bestuursadviseur Burgemeester), 06 110 35 110, joost.de.graaf@groningen.nl
Marieke Eillert (bestuursadviseur weth. Van Niejenhuis), 050  367 8718, marieke.eillert@groningen.nl) 

Korte samenvatting:
In 2019 is het Nationaal Programma Groningen (NPG) van start gegaan. Een programma om te 
investeren in de toekomst van Groningen met een startkapitaal van 1.15 miljard. In 2021 
constateerde het algemeen bestuur 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. Een manier op dit te bereiken is inzetten op een aantal grote transitiethema’s om met de 
resterende middelen als hefboom structureel economisch effect te sorteren. Als grote 
transitiethema’s zijn door het AB NPG energie/waterstof, agro/voedsel, gezondheid/zorg en 
onderwijs/arbeidsmarkt benoemd. 

Op 7 juni 2022 heeft de voorzitter van het bestuur, Johan Remkes, een brief gestuurd met zijn 
bevindingen en voorstellen om tot het gewenste verhoogde ambitieniveau te komen. Bij een aantal 
gemeenten is onrust over de inzet van de brief, waarbij het beeld is ontstaan dat gemaakte afspraken
ter discussie staan en dat er middelen bij gemeenten worden weggehaald. Deze discussie spitst zich 
toe op twee elementen. Ten eerste over het ‘derde’ kwart: de afspraak dat gemeenten in de tweede 
periode over 50% van het eerder toegedeelde budget kunnen beschikken. Bij een aantal gemeenten 
bestaat de zorg dat deze afspraak niet gehonoreerd wordt. Ten tweede vragen deze gemeenten zich 
af of de uitwerking van het verhoogde ambitieniveau niet ten koste gaat van lokale impact. 

De inzet van het college in dezen is om het ambitieniveau te verhogen in de vorm van grote 
structuurversterkende programma’s en projecten. Gezamenlijkheid is daarbij het uitgangspunt. 
Daarvoor is een belangrijke voorwaarde uiteraard dat het ‘derde’ kwart conform afspraken wordt 
toegekend. De dan resterende middelen zouden ten behoeve kunnen komen van het verhoogde 
ambitieniveau waar we gezamenlijk invulling aan moeten geven. Deze grote projecten hebben juist 
ook lokaal impact en sorteren op deze manier maximaal effect voor Groningen. 

Deze kwestie is ook tijdens het Politiek Vragenuur van 28 september jl aan de orde geweest. Toen is 
afgesproken er in het najaar verder over te spreken. 

mailto:marieke.eillert@groningen.nl
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https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Voortgang-Nationaal-Programma-Groningen


Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 
het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 
Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 
college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 
lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt wel gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten voor raadsleden en 
20 minuten voor het college, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid 
van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Afspraak tijdens vragenuur 28/9/22.

Voorgeschiedenis / dossier
Politiek Vragenuur 28/9/22 (v.a. 24:28) 2022/28-september/15:30/Politiek-Vragenuur-en-
mededelingen-college 

Nadere informatie
https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/ 

https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/
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