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Update voortgang proces Nationaal Programma Groningen 

Geachte dames en heren, 

Zoals u weet werken de kwartiermakers momenteel aan de uitwerking van het in oktober 2018 vastgestelde 
Startdocument om te komen tot een Nationaal Programma Groningen. Op 15 januari jl. hebben wij u per brief 
geïnformeerd over de laatste stand van zaken. De afgelopen maanden hebben wij Uw Staten en stakeholders  
zoveel mogelijk betrokken bij de vormgeving hiervan. Tijdens de informatiebijeenkomsten en 
Staten(commissie)vergaderingen spraken we met u over de inhoud van het programma en uw rol en positie in 
dit geheel. U hebt daarbij benadrukt dat u uw kaderstellende en controlerende functie op een gedegen wijze 
geborgd wilt zien. Dit heeft u per motie (nr. 452) bekrachtigd. 

Meer tijd nodig 
De afgelopen weken hebben de kwartiermakers wederom gesproken met inwoners, stakeholders, de betrokken 
gemeenteraden en uw Staten over de invulling van het programma. Wij merken dat er in het voorgestelde 
proces te beperkt ruimte bestaat om volledig recht te doen aan de inbreng van alle betrokkenen. Wij zien dat de 
schadeafhandeling en versterkingsoperatie een zware wissel trekken op dit onderdeel van het dossier. Wij 
constateren dan ook dat er behoefte is aan temporisering en dat er meer tijd nodig is om gezamenlijk de inhoud 
en doelen van het programma te formuleren. Wij willen tegemoetkomen aan deze wensen. Ons uitgangspunt is 
dat de kwaliteit vooropstaat en niet de snelheid van het proces. Het Nationaal Programma Groningen wordt 
immers vormgegeven voor de komende decennia. 

Op korte termijn met projecten aan de slag 
Tegelijkertijd zien wij ook de noodzaak om nu te investeren in de leefbaarheid van het gebied. Gemeenten 
hebben lokale plannen opgesteld om de versterking maatschappelijk aanvaardbaar en mét de inwoners uit te 
voeren. Het is daarom van belang om de nu in gang gezette planontwikkeling voor de versterking hand in hand 
te laten gaan met de gebiedsontwikkeling uit het Nationaal Programma. Op deze manier kunnen initiatieven 
vanuit de gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van energie en verbetering van de openbare ruimte slim 
worden gecombineerd. 
Ook met de overige thema's uit het Startdocument willen wij nu aan de slag en investeren in onze provincie. 
Hierbij willen wij voortbouwen op de samenwerking die tussen Provincie, Gemeenten en Rijk is opgebouwd. 
Onze inzet is om ruimte bieden om op korte termijn met een aantal projecten aan de slag te gaan die alleen het 
laatste (financiële) zetje nodig hebben. Projecten die aansluiten bij de doelen uit het Startdocument, met een zo 
groot mogelijke financiële hefboom. Concreet gaat het hierbij bijvoorbeeld om het zorgprogramma en het loket 
leefbaarheid, aangevuld met andere projecten die op korte termijn tot resultaat leiden in het gebied. 
Verder is het van belang om de gewenste besturingsvorm (governance) en de bijbehorende financiële 
afwikkeling van het programma op hoofdlijnen met elkaar te bepalen. Op deze manier kan een eerste begin 
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worden gemaakt met de uitvoering van het programma en kunnen projecten waarvan de noodzaak door een 
ieder wordt onderkend worden opgestart en uitgevoerd. Voor de nadere uitwerking van doelen, criteria en de 
inrichting van de programmaorganisatie nemen wij echter meer tijd. 

Gewijzigde pianning 
Dit alles betekent dat er voor de korte termijn een aanpassing van het eerder voorgestelde proces plaatsvindt, 
namelijk: 

• Op 13 februari wordt u zoals gebruikelijk bijgepraat over de ontwikkelingen in het gaswinningsdossier. 
Het gesprek met de kwartiermakers komt op deze dag te vervallen. 

• Op 6 maart worden tijdens de Statencommissie Bestuur, Financiën en Veiligheid de concept-afspraken 
die wij op 11 maart met bestuurders van gemeenten en Rijk willen maken met u besproken; 

• Op 11 maart beogen wij de eerste set afspraken met de ministers van Economische Zaken en Klimaat 
en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties te maken over de hoofddoelstelling van het Nationaal 
Programma Groningen, de besturing van het programma en bijbehorende financiële afwikkeling. 
Daarnaast is het de bedoeling om een aantal concrete projecten té starten. De afspraken worden 
gemaakt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door uw Staten, gemeenteraden en he t 
kabinet. 

• Na 11 maart vindt z.s.m. formele besluitvorming door gemeenteraden. Staten en Kabinet over de eerste 
set afspraken. 

• Na 11 maart gaat een programmadirecteur aan de slag met de nadere uitwerking van doelen, criteria 
en de inrichting van de programmaorganisatie in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt voor 
de zomer verwacht en ter besluitvorming aan uw Staten voorgelegd. 

De bovengenoemde wijzigingen en aanvulling van de planning hebben als doel om kwaliteit de ruimte te geven. 
Wij willen het traject zorgvuldig met u blijven doorlopen zodat we samen met inwoners, stakeholders en uw 
Staten met de juiste energie naar het Nationaal Programma Groningen toe kunnen werken. 

Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, locosecretaris. 


