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Inleiding
De agendacommissie heeft verzocht om schriftelijk aanvullende informatie te leveren voor bespreking van de 
collegebrief ‘Voorgang Nationaal Programma Groningen’. In dit memo zal ten eerste in worden gegaan op de 
belangrijkste ontwikkelingen sinds eerste bespreking van de brief. Ten tweede wordt beknopt geschetst wat deze
ontwikkelingen betekenen voor de inzet zoals omschreven in de collegebrief. 

Ontwikkelingen 
De eerste belangrijke ontwikkeling is dat na een brede bijeenkomst geïnitieerd door de raad van Midden-
Groningen in de raden van Eemsdelta en Midden-Groningen gelijkluidende moties zijn aangenomen. Met deze 
moties verzoeken deze raden het bestuur van Nationaal Programma Groningen de middelen uit het ‘derde en 
vierde’ kwart te behouden voor lokale en provinciale programma’s, zich te houden aan de (aanvullende) 
bestuursovereenkomst, de beoogde koerswijziging te financiering met andere middelen en de democratische 
legitimatie rondom besluitvorming in acht te nemen. 

De tweede ontwikkeling betreft de besluiten die zijn genomen in het Algemeen Bestuur NPG van 31 oktober. 
Daar is met betrekking tot de verdeling van de middelen besloten dat in overeenstemming met de aanvullende 
bestuursovereenkomst middelen uit het ‘derde kwart’ (114,75 miljoen euro) beschikbaar komen voor gemeenten
per 1 januari 2023 conform de verdeelsleutel die ook voor de huidige trekkingsrechten is toegepast. 

De derde relevante ontwikkeling is dat besloten is op een later moment over de verdeling van de resterende 
middelen te besluiten op basis van een inhoudelijk voorstel. Dit wordt opgesteld door het programmabureau 
samen met provincie en in consultatie met gemeenten, rijk en maatschappelijke partners. De financiering 
hiervan zal voor wat betreft het NPG lopen via een nog vast te stellen thematisch programmaplan van de 
provincie. Dit is in lijn met de eerdergenoemde moties. Hier moet worden opgemerkt dat de voorgenomen 
koerswijziging voor haar financiering niet alleen naar NPG-middelen kijkt maar juist breder wordt benaderd 
waarbij het NPG een van de mogelijke onderdelen van een financieringsstrategie is. 

Verder is in reactie op de aangenomen moties expliciet benoemd dat de oorspronkelijke doelen van het NPG 
blijven gelden en dat met de voorgestelde koers niet wordt afgeweken van het programmakader en de 
(aanvullende) bestuursovereenkomst. Wanneer er wel een aanpassing van het programmakader en/of 
bestuursovereenkomst aan de orde is zal definitieve besluitvorming hierover uiteraard plaatsvinden in raden en 
Staten. Maar ook wanneer een aanpassing niet aan de orde is heeft het bestuur toegezegd raden en Staten te 
betrekken. 

Betekenis inzet gemeente Groningen
In algemene zin kan worden geconcludeerd dat de recente ontwikkelingen in lijn zijn met de inzet van het 
college. Daarnaast hebben deze ontwikkelingen gezorgd voor de nodige duidelijkheid. Gemeenten hebben met 
de besluitvorming over het ‘derde kwart’ duidelijkheid over de financiële kaders van de lokale 
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programmaplannen. Voor ons betekent dit dat het lokaal programmaplan binnen de door uw raad vastgestelde 
financiële kaders uitgevoerd kan worden en we de komende jaren verder uitvoering geven aan met name de 
dorpsvernieuwing in Ten Boer en de wijkvernieuwing Beijum – Lewenborg. Verder is duidelijk dat de 
voorgenomen koerswijziging in gezamenlijkheid wordt uitgewerkt. Inmiddels is hierover regulier contact tussen
programmabureau, provincie, gemeenten en verschillende initiatiefnemers. Wanneer op dit terrein concrete 
stappen worden gezet komen we in de vorm van een collegebrief bij u terug. 


