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Geachte dames en heren, 

Aanleiding 
Op 5 oktober jl. hebben Rijk, provincie en gemeenten een akkoord gesloten over de start van het Nationaal 
Programma Groningen. Onder begeleiding van de kwartiermakers wordt verder invulling gegeven aan het 
proces om te komen tot het gewenste perspectief voor Groningen. Op 11 maart a.s. willen regionale 
bestuurders en de ministers van EZK en BZK overeenstemming bereiken over de (financiële) structuur, de 
besturingsvorm, de doelstellingen en indicatoren voor het Nationaal Programma Groningen. 

Het Nationaal Programma Groningen is een investeringsprogramma dat op verschillende niveaus uw 
verantwoordelijkheid kan raken. U heeft ons op 19 december jl. middels de motie 'governance NPG' (nr. 452) 
verzocht om bij de kwartiermakers aan te dringen op de uitwerking van een voorstel over de 
governancestructuur van het Nationaal Programma Groningen dat recht doet aan de eigenstandige positie van 
de volksvertegenwoordigingen. 

Wij hebben de kwartiermakers verzocht om de rol van uw Staten en de gemeenteraden bij hun voorstellen voor 
de besturing van het Nationaal Programma Groningen aan te laten sluiten bij deze kaderstellende en 
controlerende taken. 

Tijdens de interne werksessie met uw Staten op 9 januari jl. heeft u geïnventariseerd wat u nodig heeft om uw 
rol goed te kunnen vervullen in het traject van vaststellen, uitwerken en uitvoeren van het Nationaal Programma 
Groningen. Deze benodigdheden zijn gevat in een brief met vijf vragen die wij van uw voorzitter op 10 januari jl. 
hebben ontvangen. In deze brief gaan wij graag in op uw vragen en uw rol in het proces. 

Beantwoording vragen 
Vraag 1 
Een antwoord op de vraag waarom 11 maart is gekozen als datum voor de ondertekening van het NPG. En een 
uitleg over de gevolgen ingeval de staten van oordeel zijn dat het voor een adequate invulling van hun rol van 
belang is dat er meer tijd wordt genomen voor het uitwerken van het startdocument tot een volwaardig NPG, 
bijvoorbeeld tot de zomer van 2019. 
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Antwoord 1 
In het startdocument is aangeven dat de nadere uitwerking van het Nationaal Programma Groningen medio 
december 2018 wordt vastgesteld. Onder andere om uw Staten vanuit uw kaderstellende en controlerende rol 
te kunnen betrekken is deze planning aangepast naar medio maart 2019. 

Bestuurders vanuit de regio en twee ministers hebben afgesproken om overeenstemming te bereiken op 
11 maart over de uitwerking van het Nationaai Programma Groningen. Het is voor het toekomstperspectief van 
de regio om de volgende redenen van belang dat het Startdocument spoedig wordt uitgewerkt tot een 
operationeel Nationaal Programma Groningen: 

• Gemeenten hebben grote opgaven gerelateerd aan de versterkingsoperatie. Het is van belang dat 
gemeenten planontwikkeling voor versterking hand in hand kunnen laten lopen met plannen die zij 
ontwikkelen voor het Nationaal Programma Groningen. Deze plannen kunnen namelijk voor een deel 
complementair zijn aan de versterking. Daarom kunnen wij ons verder uitstel hieromtrent niet 
permiteren;. 

• Binnen de samenleving en over de gehele breedte van "het dossier" is een grote behoefte aan 
daadkracht en uitvoering. Niet langer praten, maar doen. Wij vinden het heel belangrijk om het jaar 
2019 het jaar van de operationalisering te laten zijn. Het jaar dat de Groningers het gevoel krijgen dat 
ze de regie op hun eigen leven terugkrijgen en dat wij met bewoners planuitwerkingen kunnen gaan 
maken. Daar hebben wij het besluitvormingspoces op ingericht; 

• In het Startdocument is afspreken dat Groningen bij beleidskeuzes die het Nationaal Programma 
Groningen aangaan een bijzondere positie geniet. Met de voorgestelde planning borgen wij dat 
departementen invulling geven aan deze bijzondere positie. Tot slot is het van belang om goed 
aansluiting te houden bij de financiële cyclus van het Rijk. Dit aiies om de kans te vergroten voor 
cofinanciering vanuit Rijksmiddelen om daarmee het huidige startkapitaal van € 1,15 miljard te 
verhogen. 

Vraag 2 
Een "spoorboekje" met daarin opgenomen de momenten waarop de staten hun kaderstellende en 
controlerende rol kunnen vervullen: 
a. van startdocument tot NPG; 
b. van NPG tot het nader uitwerken van de maatschappelijke doelen en effecten In programma's en concrete 
plannen op basis van eenduidige kwaliteitscriteria; 
c. tijdens de uitvoering van het NPG, op momenten van bijstelling van doelen/kaders en bij de Inzet van 
provinciale middelen. 

Antwoord 2a 
In de komende periode zijn de volgende momenten met uw Staten ingepland: 

• Op 30 januari a.s. van 10:30 - 11:30 uur: gelegenheid om mee te denken over de inhoud, doelen en 
uitgangspunten en u kunt uw opmerkingen en aanvullingen meegeven aan de kwartiermakers; 

• Op 13 februari a.s (tijdstip volgt nog tussen 09:30 - 16:00 uur): de 90% versie wordt met u besproken; 
• Daarnaast hebben wij van uw griffie begrepen dat u voornemens bent een extra Statenvergadering te 

beleggen op 6 maart a.s.; 
• Bestuurlijk Overleg op 11 maart a.s.; 
• Formele besluitvorming door Raden, Staten en Kabinet. 

Antwoord 2b 
De kwartiermakers hebben de opdracht gekregen om de doelen die in het startdocument per programmalijn 
staan omschreven verder uit te werken. Deze doelen zijn georganiseerd rond de ambitie om de 
energieprovincie van Nederland te blijven, te werken aan stads- en dorpsvernieuwing en de sociaal 
economische structuurversterking. In het Startdocument van oktober 2018 zijn per programmalijn de volgende 
doelen omschreven: 

Kracht en trots 
• Dorps- en wijkvernieuwing die ruimtelijke, sociale en economische vernieuwing combineert op een 

manier die past bij de Groningse historie en landschapskenmerken. Kwaliteit wordt toegevoegd onder 
andere door het levensloopbestendig en duurzaam maken van de woningen. 

• Het benutten van cultureel erfgoed als verbindende schakel tussen Groningers en de verbetering van 
de leefomgeving en het vestigingsklimaat. 

• Met voorzieningen en (preventief) gezondheidsbeleid zorgen voor een duurzaam welbevinden. 



• Toekomstbestendig maken van voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, retail en werk, 
waaronder verbeterde lokale en regionale bereikbaarheid. 

Natuur, energie en klimaat 
• Openbaar vervoer per bus is 002 neutraal uiterlijk in 2030 en per regionaal spoor uiterlijk in 2035. 
• De Groninger landbouw is duurzaam in 2030 en draagt bij aan klimaatadaptatie. 
• Groningse woningen zijn aardgasvrij in 2035. 
• Groningen is zelfvoorzienend op het terrein van duurzame energie en 'exporteert' groene energie in de 

jaren na 2040. 
• De industrie, inclusief het chemische complex, is 002 negatief in 2050. 
• Een (inter)nationale positie als innovatieve koploper in energietransitie-vraagstukken. 
• Klimaatbestendig inrichten van vooral laaggelegen gebieden waardoor droogte en wateroverlast 

voorkomen worden. 

Groningse economie en arbeidsmarkt 
• Het aantal innovatieve bedrijven in Groningen is toegenomen. 
• Bedrijven bieden voldoende werkgelegenheid voor de gehele beroepsbevolking. 
• Goede scholen en opleidingen die bijdragen aan een veilig gevoel en goed onderwijs. 
• De regio is op een goede wijze ontsloten, met verschillende duurzame vervoersmodaliteiten. Daarnaast 

wordt er gestreefd naar een G02-neutrale infrastructuur. 

Vanaf november is gewerkt aan het uitwerken van deze doelen en de criteria en indicatoren die hieraan 
gekoppeld zijn. Dit proces is nog niet afgerond, zodoende kunnen wij u nu nog niet in detail informeren over de 
inhoud. Uiteraard is er tijdens de in antwoord 2a genoemde sessies met de kwartiermakers voldoende 
gelegenheid om hierop input te leveren. Hierbij kunt u denken aan de concreetheid van doelen, de monitoring  
en de invulling van de controlerende functie van uw Staten en de Raden. 

Antwoord 2c 
Het spreekt voor zich dat uw rol en betrokkenheid niet ophouden bij de vaststelling van het Nationaal 
Programma. In de uitwerking van het programma, bijvoorbeeld in separate deelprogramma's en/of projecten is 
vanazelfsprekend wederom een rol van de volksvertegenwoordigers weggelegd. Daarnaast maken evaluatie en 
en monitoring onderdeel uit van het Nationaal Programma Groningen. De wijze waarop u uw kaderstellende en 
controlerende rol kunt vervullen wordt nog nader uitgewerkt door de kwartiermakers. In het Startdocument is 
opgenomen dat er wordt voorzien in een jaarlijks afstemmingsmoment tussen alle betrokken overheidspartijen. 
Na vier jaar volgt een zwaarder herijkingsmoment waar de actualiteit van d e doelen en de effectiviteit van de 
concrete activiteiten worden geëvalueerd. Ook hier ligt het voor de hand dat uw Staten en de Radenhierbij 
worden betrokken. 

Vraag 3 
Inzicht in de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen ri jk, gemeenten en provincie. Concreet: wie gaat 
waarover en wat is de speelruimte binnen de in het NPG gestelde kaders? 

Antwoord 3 
De verdeling van verantwoordelijkheden moet nog nader moet worden uitgewerkt door de kwartiermakers. 
Uiteraard kan ook dit onderwerp aan de orde komen tijdens de onder antwoord 2a genoemde bijeenkomsten. 

Vraag 4 
Inzicht in de mate waarin het NPG voortbouwt op of afwijkt v an huidige provinciale doelstellingen (indicatoren) 
en lopend beleid (zoals bijvoorbeeld de omgevingsvisie ). Met als doel om vanuit de staten input te kunnen 
geven voor de concretisering van de doelen en maatschappelijke effecten van het NPG en voor de op te stellen 
randvoorwaarden (kwaliteltskader op basis waarvan aanspraak kan worden gemaakt op de middelen van het 
NPG). Vanuit de wetenschap dat heldere en meetbare doelen voorwaardelijk zijn voor het kunnen vervullen van 
de controlerende rol. 

Antwoord 4 
Het Startdocument is in belangrijke mate gebaseerd op het lopende beleid van de provincie. De exacte 
vormgeving van het Nationaal Programma Groningen is nog niet uitgewerkt en er kan zodoende nog geen 
overzicht gegeven worden van eventuele afwijkingen van provinciale doelstell ingen en het lopende beleid. 



Zodra hier meer over bekend is, nemen wij in verband met uw kaderstellende rol, uw Staten hier uiteraard in 
mee. 

Vraag 5 
Inzicht in het besluitvormingstraject in de gemeenteraden. 

Antwoord 5: 
Het besluitvormingstraject in gemeenteraden is op hoofdlijnen gelijk aan het besluitvormingsproces zoals dit 
voor uw provinciale staten wordt ingericht. De kwartiermakers hebben contact met de griffies bij gemeenten om 
het proces aan te laten sluiten bij de behoefte van de raden. 

In de maanden januari en februari staan diverse bijeenkomsten gepland waarin de kwartiermakers de 
stakeholders meenemen in de voortgang van hun werkzaamheden. Voor meer informatie over de voortgang 
verwijzen wij u graag naar de website van het Nationaal Programma Groningen: 
httD://www.nationaalproarammaaroninaen.nl/ 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, locosecretaris. 


