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Brede Welvaart in de praktijk

1. Wat is Brede Welvaart volgens 

Nationaal Programma Groningen? 

2. Hoe beoordeel je in de praktijk 

projecten op Brede Welvaart?

Casus: De Graanrepubliek 

3. Bevindingen



Wat telt voor jou zwaarder?

1. Natuur en landbouw worden in de toekomst iets minder 

opgeofferd voor bebouwing (ga staan)

2. Mensen zijn veel vaker tevreden over hoe men

met elkaar omgaat in hun woonbuurt  (blijf zitten)



Wat telt voor jou zwaarder?

1. De landbouw is veel milieuvriendelijker (ga staan)

2. Mensen zijn veel meer tevreden met hun

woonomgeving  (blijf zitten)



Wat telt voor jou zwaarder?

1. Mensen hebben veel minder schulden (ga staan)

2. Veel minder mensen hebben overgewicht (blijf zitten)



Wat telt voor jou zwaarder?

1. Iets meer mensen voelen zich gezond (ga staan)

2. Veel meer mensen hebben een betaalde baan (blijf 

zitten)





Hoofddoelstellingen

• Brede welvaart

• Imago



Ambities



Randvoorwaarden

• Toekomstbestendigheid

• Samenhang

• Integraliteit

• Participatie

• Cofinanciering

• Proportionaliteit



Indicatoren



BW-indicator met Gronings accent



Jaarlijkse monitor met BWI



Brede Welvaart volgens 

Nationaal Programma Groningen 

Uit het programmakader:

“Simpel gezegd zoeken we in essentie 

naar geluk – brede welvaart – voor 

iedereen.”

Nationaal Programma Groningen wil 

structureel bijdragen aan “het 

levensgeluk van elke Groninger.”



Brede Welvaart volgens Nationaal Programma Groningen 

Uit het programmakader van Nationaal Programma Groningen: 

“Brede Welvaart is een internationale maatstaf om welvaart op meer                               

terreinen te meten dan alleen economische groei.”

“Brede Welvaart gaat ook over gezondheid, welbevinden, veiligheid, de kwaliteit                    

van natuur en milieu, opleidingsniveau en vertrouwen in politiek en bestuur.”

“Om de Brede Welvaart te verbeteren, hebben we ambities geformuleerd die voor onze regio 

van belang zijn: economie, werken en leren, leefbaarheid, natuur en klimaat.”



Casus

De Graanrepubliek 

Project van de gemeente Oldambt



Ambities van het project ‘De Graanrepubliek’ 

1. Herstel van biodiversiteit door natuur inclusieve landbouw; 

2. Herontwikkeling van cultureel erfgoed en het gebied Oudezijl te Bad Nieuweschans; 

3. Ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheid;

4. Een economische impuls voor het Oldambt en de provincie Groningen;

5. Toeristische trekpleister en landmark voor de provincie;  

6. Creëren van nieuwe verdienmodellen vanuit een korte voedselketen gedachte; 

7. Ontwikkelen van smaakvolle en innovatieve levensmiddelen uit de regio; 

8. Proactief versterken van de regionale trots en verbinding; 

9. Samenwerking, kennisontwikkeling en onderwijsvernieuwing samen met opleiders; 

10. Nieuwe coöperatieve ondernemingsvorm tussen professionals, makers, boeren en burgers.  


