Agenda Algemeen Bestuur Nationaal Programma Groningen
Datum: 20 september 2021
Tijd: 17:30-20:30 uur
Locatie: Rietland, Oosterseweg 62, Zuidwolde
Aanwezig:
René Paas - Nationaal Programma Groningen
Siem Jansen - Nationaal Programma Groningen
Koen Schuiling - gemeente Groningen
Nienke Homan - provincie Groningen
Mirjam Wulf se - provincie Groningen
Adriaan Hoogendoorn - gemeente Midden-Groningen
Gerard Beukema - gemeente Eemsdelta
Kristel Rutgers - gemeente Het Hogeland
Henk Jan Bolding - gemeente Het Hogeland
Adriaan Beenen - ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Jouke de Vries - vertegenwoordiger vanuit de kennisinstellingen
Marijke Folkers - vertegenwoordiger vanuit de landbouw
Elles Dost - vertegenwoordiger vanuit de woningbouwcorporaties
Ton Runneboom - vertegenwoordiger namens het thema chemie
Tamara Kroll - vertegenwoordiger vanuit de zorginstellingen
Af wezig:
Susan Top - Groninger Gasberaad
Bert van Delden - ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Cora-Yf ke Sikkema - gemeente Oldambt
Anneloes Oldenburger - vertegenwoordiger vanuit het bedrijfsleven
Linda Steg - vertegenwoordiger namens het thema Energie
Nr.

Agendapunt

1.

Opening, vaststelling agenda
De vergadering start met een formeel deel; agendapunten ter besluitvorming en ter informatie.
Vervolgens start het vervolggesprek over het verhogen van het ambitieniveau n.a.v. 28 mei.

2.

Stand van zaken benoeming nieuwe voorzitter
Het AB heef t uitvoering stil gestaan bij het proces rondom de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.
In maart is gestart met het opstellen van een profiel, waarin aandacht is besteed aan diversiteit.
Het AB heef t dit profiel vastgesteld. Vervolgens is een aantal searchbureaus benaderd. De
selectiecommissie heeft het bureau Maes & Lunau opdracht verleend. Daarnaast is een
advertentie in de krant gepubliceerd. Dit resulteerde in een longlist die divers qua samenstelling
was. Deze is in samenwerking met de selectiecommissie in twee stappen teruggebracht tot een
shortlist bestaande uit drie kandidaten met brede ervaring in het openbaar bestuur met

verschillende achtergronden. Op 8 oktober voert de selectiecommissie gesprekken met deze
kandidaten. Wanneer de selectiecommissie hier één kandidaat uit geselecteerd heeft, wordt deze
voorgedragen tijdens het AB van 29 oktober. De selectiecommissie zorgt dat daarbij een
zorgvuldige verantwoording van het proces op papier wordt gezet. René Paas heeft aangegeven
desgewenst beschikbaar te zijn om hier bij betrokken te worden.
Ter besluitvorming - formeel deel
3.

Uitvoeringscapaciteit gemeenten en provincie
Bij het agenderen van het jaarverslag in mei is door het programmabureau geconstateerd dat
uitvoering van projecten nog achterblijft. Uit de voortgangsinformatie die voor het jaarverslag is
benut bleek dat de coronacrisis een belangrijke reden voor vertraging van projecten is. Daarnaast
is in de coördinatiegroep regelmatig aan de orde geweest dat diverse gemeenten tegen
capaciteitsproblemen aanlopen. Het DB heeft op 28 juni kennisgenomen van een inventarisatie
van knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen en onderkend dat er verschillende oplossingen
mogelijk zijn. Daarom heeft het programmabureau in samenwerking met de coördinatiegroep een
voorstel opgesteld.
Er is aandacht gevraagd voor uitvoeringskosten bij voorstellen die bedrijven indienen bij
gemeenten/provincie indienen. Het is van belang dat gemeenten/provincie hier zelf afspraken over
maken en dit bij een aanvraag specificeren. Daarnaast zal de gemeente Midden-Groningen het
project Regie op Samenhang (zoals genoemd in de inventarisatie) niet indienen met invoering van
de voorgestelde generieke oplossing.
Besluiten:
- Het AB stemt in met het voorstel om het huidige budget voor organisatiekosten (1%) te
verhogen naar maximaal 4% over de totale looptijd van Nationaal Programma Groningen,
waarbij gemeenten en provincie keuzevrijheid krijgen in de wijze waarop zij dit vormgeven.
De 4% organisatiekosten kan ook gebruikt worden door derden (zoals bedrijven of
kennisinstellingen) voorbereidingen te laten uitvoeren.
- Het AB stemt in met het voorstel om de coördinatiegroep te vragen een inventarisatie te
maken van werkzaamheden die gepoold kunnen worden en waaraan gemeenten en
provincie naar rato bijdragen.

4.

Concept besluitenlijst AB 28 mei 2021
De besluitenlijst van de AB-vergadering op 28 mei 2021 lag ter vaststelling voor.
Besluit:
- Het AB stemt in met de besluitenlijst van de vergadering van 28 mei 2021.
Naar aanleiding van de besluitenlijst is gesproken over de afspraken die op 28 mei met de
beoordelingscommissie zijn gemaakt. De programmadirecteur heeft toegelicht dat de
beoordelingscommissie op dit moment, met ondersteuning van het consortium dat monitoring en
evaluatie van het programma uitvoert, werkt aan een advies voor het bestuur. Met dit advies kan
antwoord gegeven worden op de vraag of we als programma op de goede weg zijn en of met de

huidige projectenportefeuille in potentie de ambities van Nationaal Programma Groningen worden
bereikt. Op dit moment bekijkt de programmadirecteur nog hoe deze analyse zich verhoudt tot de
tussenevaluatie die in 2023 gepland staat en komt daarvoor met een voorstel.
Ter informatie - formeel deel
5.

Mededelingen
a. Goedgekeurde programma's en projecten door het DB op 28 juni
Het AB heef t kennisgenomen van het overzicht van de projecten waar het DB op 28 juni
mee ingestemd heeft.
Het betref t de volgende projecten:
 Twee projecten van de gemeente Eemsdelta (E01* en E03*)
 Een project van de gemeente Midden-Groningen (M20)
 Een project van de gemeente Groningen (G15)
 Vier projecten van de provincie (P50 t/m P53)
 Drie Toukomstprojecten (T04, T06 en T09*)
* Aan de projecten E01, E03 en T09 heef t de beoordelingscommissie technische
voorwaarden verbonden. De afhandeling daarvan is op advies van de
beoordelingscommissie gemandateerd aan de programmadirecteur.
b. (Concept) besluitenlijsten DB
Het AB heef t kennisgenomen van de door het DB vastgestelde besluitenlijst van 17 mei en
de door de programmadirecteur en voorzitter geaccordeerde, maar nog niet door DB-leden
vastgestelde concept besluitenlijst van 28 juni.
c. Ingekomen brief
Het AB heef t kennisgenomen van de ingekomen brief met betrekking tot een initiatief in de
gemeente Midden-Groningen over het herstel van een vaarverbinding in Sappemeer.
Inmiddels is contact gezocht met de initiatiefnemers en staat een gesprek gepland om de
verdere mogelijkheden te bespreken. De gemeente Midden-Groningen heeft ook
gesproken met de initiatiefnemers.
d. Verbinding met overige programma's in Groningen
Het DB heef t de afgelopen maanden gesproken over het aanbrengen van verbindingen
met andere programma's in Groningen. De provincie heeft daartoe samen met het
programmabureau een overzicht gemaakt van programma's waarmee Nationaal
Programma Groningen aansluiting kan zoeken. Dit is aan de orde geweest in het DB. Op
dit moment wordt onder regie van de provincie gewerkt aan een geactualiseerde versie
van de praatplaat en een advies waaruit moet blijken op welke thema's een verbinding met
andere programma's voor de hand ligt en op welke wijze via coördinatie of regie zo
ef f ectief mogelijk van die programma's gebruik gemaakt kan worden. Dit betekent dat in
kaart wordt gebracht hoe het verhoogde ambitieniveau ingevuld kan worden aan de hand
van verbinding met overige programma's. Er is benadrukt dat het van belang is om bij de

invulling van het verhoogde ambitieniveau de financiering ook te koppelen aan f ondsen
zoals JTF, Groeifonds, Europese fondsen en NOVI (die onderdeel zijn van de praatplaat).
Er is beroep gedaan op de provincie om daarin regie te nemen.
Nienke Homan heeft hierbij het belang van wind op zee voor groene waterstof benadrukt
en roept AB-leden op om hier aandacht voor te vragen. Daarnaast is afgesproken dat de
programmadirecteur voor het DB van 27 september nagaat wat de stand van zaken is met
betrekking tot de door Oost-Groninger gemeenten op te stellen visie voor Nationaal
Programma Groningen.
In gesprek
6.

Vervolg n.a.v. AB 28 mei
Op 28 mei heef t het AB gesproken over de invulling van een verhoogd ambitieniveau. Naar
aanleiding van een notitie met weergave van dit gesprek en gespreksleidraad is een
vervolggesprek gevoerd. Er is afgesproken dat Koen Schuiling zijn visie op de invulling van een
verhoogd ambitieniveau, die in grote lijnen door de AB-leden werd gedeeld, op papier zet. De
programmadirecteur zorgt vervolgens voor een concreet voorstel hoe hier verder invulling aan te
geven.

7.

Rondvraag / w.v.t.t.k.

8.

Sluiting

