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O
p zijn eerste werkdag als voor-
zitter van het Nationaal Pro-
gramma Groningen (NPG),
kondigt Johan Remkes (70) een
time-out aan voor de organisa-

tie. De VVD-bestuurder wil eerst gesprekken
voeren en nadenken over de manier waar de
1,15 miljard euro waarmee Groningen aan
een vitale toekomst moet worden geholpen
het best kan worden besteed.

Niet dat hij het idee heeft dat onder de
vorige voorzitter, de Groningse Commissaris
van de Koning René Paas, geld verkeerd is
uitgegeven. ,,Maar ik ben niet het type dat als
vanzelf meesurft op een beweging die al in
gang is gezet”, vertelt hij. ,,Ik wil kijken of we
de impact van het programma nog groter
kunnen maken. Dat de plannen waar het
NPG geld in steekt Groningen ook op de
lange termijn substantieel sterker maken.
Het programma moet geen pinautomaat zijn
waar iedereen met een leuk project even wat
geld kan uithalen”, zegt hij.

De eerste twee NPG-projecten die hij vori-
ge week bezocht vond hij ‘fantastisch’. De
eerste was Makeport Mercuríus in Stadska-
naal. Daarin werken gemeente, midden- en
kleinbedrijf en onderwijs samen aan innova-
ties die de regio nieuwe maakindustrie en
werkgelegenheid kunnen opleveren. De
tweede was De Graanrepubliek in Bad Nieu-
weschans, waar boeren en voedselproducen-
ten werken aan een ‘landbouwrevolutie ’om
de voedselketen te verduurzamen.

Remkes: ,,Beide projecten zijn weliswaar
kleinschalig, maar kunnen op lange termijn
een gunstig effect hebben op de economie en
werkgelegenheid. Dáár gaat het om.”

N
og niet lang geleden bevond de in
Zuidbroek geboren VVD-bestuurder
zich in de spotlights van het Binnen-

hof, waar hij als informateur de weg bereidde
voor het vierde kabinet-Rutte. Vanaf vandaag
resideert hij parttime als voorzitter met de
NPG-staf in een verbouwde boerderij aan de
Hendrik Westerstraat in Ten Boer. Het is als
bestuurder een weerzien met de provincie
Groningen, waar zijn indrukwekkende carriè-
re in de gemeentelijke en provinciale politiek
begon.

Remkes: ,,Na alle omzwervingen ben ik
toch weer in deze provincie geland. Ik had
sterk de behoefte om hier een aantal dingen
bij de kop te pakken. Ik was daar door alle
aardbevingsellende extra voor gemotiveerd.
Dus toen ik voor deze functie werd gevraagd,
dacht ik: Dat past goed bij wat ik graag wil
doen. En het is parttime; ik wil geen volledi-
ge baan meer.”

Hij benadrukt dat het NPG, anders dan
veel mensen veronderstellen, geen rol heeft
bij het herstel van de schade en de veiligheid
in het aardschokgebied. Hij spreekt nog altijd
schande van het ‘bureaucratisch gedrocht’
dat niet in staat is gebleken de gedupeerden
te helpen.

Remkes: ,,Daar hebben we nu een aparte
staatssecretaris voor. Ik ga ervan uit dat hij
met gezwinde spoed aan de slag gaat. Het
NPG komt natuurlijk wel voort uit de aardbe-
vingsproblematiek, maar die twee dingen
staan twee los van elkaar. Het programma
richt de blik op de toekomst. Het moet plan-
nen steunen waarvan je over twintig of der-
tig jaar zegt: Die hebben Groningen sterker
gemaakt, zowel op economisch gebied als
sociaal.”

Hij beseft, zegt hij, dat veel mensen al op
kortere termijn hopen op resultaten van het

De Groningse politicus Johan Remkes gaat na vele
omzwervingen door bestuurlijk en politiek Neder-
land weer aan de slag in de provincie waar hij
werd geboren. Hij begint vandaag als voorzitter
van het Nationaal Programma Groningen, dat
moet zorgen voor een vitale toekomst voor de
door aardschokproblemen geplaagde provincie.
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Johan Remkes (70) gaat weer aan de slag in zijn

geboorteprovincie Groningen, ditmaal als voorzit-

ter van het Nationaal Programma Groningen.
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In de achtste stemronde kreeg de
80-jarige politicus, nadat zowel
linkse als rechtse partijen een
dringend beroep op hem hadden
gedaan om door te gaan, meer
dan de benodigde 505 stemmen.
De Italiaanse media riepen hem
nog voordat de telling was afge-
rond uit tot winnaar. Uiteindelijk
kreeg Mattarella steun van 759 af-
gevaardigden.

Mattarella vond het na zeven
jaar dienst als staatshoofd, een
voornamelijk ceremoniële maar
bij onder meer regeringsvorming
belangrijke functie, eigenlijk wel-
letjes. Omdat de stemgerechtig-
den er vorige week niet in slaag-
den een opvolger te kiezen,
kwam hij op zijn besluit terug. Of-
ficieel zit zijn eerste termijn er
pas op 3 februari op; daarna kan
Mattarella direct opnieuw wor-
den beëdigd. De bekendmaking
van de uitslag zorgde voor een ju-
belstemming bij de in Rome ver-

zamelde volksvertegenwoordi-
gers. ,,Ik ben de president dank-
baar voor zijn besluit gehoor te
geven aan de nadrukkelijke wens
van het parlement hem voor een
tweede ambtstermijn aan te stel-
len”, zei premier Mario Draghi.
De voormalige baas van de Euro-
pese Centrale Bank werd ook ge-
zien als geschikte kandidaat voor
de opvolging van Mattarella,
maar vriend en vijand zagen de
regeringsleider liever op zijn hui-
dige post aanblijven.

Mattarella werd via Twitter ge-
feliciteerd door tal van politieke
kopstukken. ,,Veel plezier bij je
werk”, schreef oud-premier Mat-
teo Renzi. Ook Charles Michel,
voorzitter van de Europese Raad,
wenste de herkozen Italiaanse
president succes.

In de laatste ronde brachten
volgens Kamervoorzitter Robert
Fico 983 van de 1009 kiesgerech-
tigden hun stem uit. Van de ande-
re kandidaten kregen alleen Carlo
Nordio namens de extreemrecht-
se oppositiepartij Fratelli d’Italia
(90 stemmen) en maffiajager Ni-
no Di Matteo (37) nog noemens-
waardige steun.

Mattarella blijft aan
als president van Italië
ROME De ruim duizend Italiaan-
se parlementariërs en regiover-
tegenwoordigers hebben Sergio
Mattarella zoals verwacht her-
kozen als president.

Aanleiding voor de manifestatie,
die werd gehouden onder de noe-
mer ‘'No blame, but change’ wa-
ren de meldingen van misstan-
den rond het tv-programma The
Voice of Holland. De sprekers be-
nadrukten dat seksueel geweld
een veel breder probleem is.

Mandy Sleijpen van Stichting
Wij zijn M, initiatiefnemer van de
manifestatie, meldde blij te zijn
met de opkomst. Volgens haar
waren er tussen de 750 en 1000
mensen. Ze zei op het podium dat
ze ,,even had gehuild” omdat ze
ontroerd was door de mensen die

er waren. Sommige slachtoffers
van seksueel misbruik durfden
zaterdag volgens haar niet te ko-
men, omdat er ook veel pers aan-
wezig zou zijn.

Sleijpen wil dat de wetswijzi-
ging van toenmalig Justitieminis-
ter Ferd Grapperhaus nu direct in
werking treedt en niet pas in
2024. ,,De beerput is nu open na
de uitzending van BOOS. Er dur-
ven nu zoveel mensen hun ver-
haal te delen. Die wet kan nu juist
helpen”, legde ze uit. Het duurt
waarschijnlijk tot 2024 voor nieu-
we wetgeving rond seksueel ge-
weld in werking treedt. De grens
voor strafbaarheid van verkrach-
ting wordt verlaagd. Het is straks
ook strafbaar om seks te hebben
met iemand als bekend is dat die
ander dat niet wil.

Manifestatie tegen
seksueel geweld
AMSTERDAM Honderden mensen
waren zaterdag bijeen op het
Museumplein in Amsterdam
om zich uit te spreken tegen sek-
sueel geweld.

De 80-jarige Sergio Mattarella heeft zich laten overhalen om bij te tekenen

als president van Italië. FOTO EPA

WILT U STROOIGOED
OF EEN PLAN WAAR
UW KINDEREN LATER
IETS AAN HEBBEN?



ding van die 1,15 miljard euro. Het is wel
belastinggeld. Maar de discussie is niet
zwart-wit. De aandacht voor het onderwijs
die zij vraagt, is er. En ik ben het met haar
eens dat de invulling van het programma
voor Groningers herkenbaar moet zijn.”

Hij wijst erop dat er vroeger steunpro-
gramma’s voor de regio zijn geweest waar-
uit miljoenen aan subsidies werden ver-
strekt die nooit enig soelaas hebben gebo-
den. ,,Daar werden zwembaden en sporthal-
len voor gebouwd. Als die er eenmaal waren,
hadden gemeenten geen geld voor het on-
derhoud en moesten ze weer worden geslo-
ten. Gelukkig zijn er ook veel subsidies
verstrekt die het gebied sociaal en econo-
misch op een hoger niveau hebben ge-
bracht.’’

Dat moet ook de ambitie van het NPG
zijn, vindt Remkes. De oud-bewindsman
wijst erop dat de 1,15 miljard euro die het
NPG tot 2030 heeft door het Rijk is bedoeld
als ‘startkapitaal’. Het totaalbedrag aan

investeringen moet aan een veelvoud ko-
men.

Dat betekent dat samenwerking is gebo-
den met andere financiers om het program-
ma uit te voeren; subsidiegevers als het Rijk
en Brussel, maar ook het bedrijfsleven. ,, Ik
hoop dat ook private partijen met ideeën
komen. Ik ga graag met hen in discussie
over de manier waarop we met het NPG
resultaten kunnen boeken en bij voorkeur
projecten kunnen steunen die ook landelijk
van betekenis zijn.”

Hij noemt groene waterstof, de agrosec-
tor, energietransitie en de digitale sector als
enkele van de gebieden waar voor Gronin-
gen kansen liggen. ,,En dat allemaal in rela-
tie tot het onderwijs. Daar wil ik veel aan-
dacht aan besteden. Daar valt zeker iets aan
te jagen. Er zijn in de provincie veel mensen
met een scholingsachterstand, terwijl er een
enorme vraag naar arbeidskrachten is. Die
mensen, zeker jongeren, worden gelukkiger
als ze aan het werk kunnen.”

NPG en dat er ‘leuke dingen’ uit worden
gefinancierd. Remkes: ,,Leuke dingen zijn
ook goed, als ze maar structureel iets verbe-
teren. Ik durf die doelstellingen op de lange
termijn wel te verdedigen. Ja, ook in een
zaaltje met mensen. Je kunt hen het dilem-
ma voorhouden: Wilt u strooigoed of een
plan waar uw kinderen later iets aan heb-
ben? Ik weet wel wat ze dan antwoorden.”

R
emkes heeft de open brief in deze
krant gelezen waarin publiciste Ineke
Noordhoff hem vorige week opriep

‘burgerideeën’ leidend te maken bij de uit-
voering van het NPG en die niet te laten
stranden in allerlei toetsings- en beleidspro-
cessen van de overheid.

Remkes: ,,Ik snap een aantal signalen die
zij afgeeft. Ik ben echter bang dat je geen
structurele effecten bereikt als je de lijn
volgt van ‘u vraagt, wij draaien’. Bovendien
zul je op een fatsoenlijke manier verant-
woording moeten afleggen voor de beste-

‘Het NPG is geen
pinautomaat’
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Johan Remkes (Zuidbroek, 15 juni

1951) was al jong in de politiek

actief. Van 1975 tot 1977 was hij

landelijke voorzitter van de liberale

jongerenorganisatie JOVD. Van

1978 tot 1982 was hij lid van de

gemeenteraad van Groningen en lid

van de Provinciale Staten. Vervol-

gens was hij elf jaar gedeputeerde.

In de periode 1994-1996 - toen hij

ook lid was van Tweede Kamer - zat

hij voor de tweede keer in de ge-

meenteraad van Groningen omdat

de plaatselijke VVD geen andere

geschikte lijsttrekker kon vinden. Na

twee jaar droeg hij het fractievoor-

zitterschap over aan Koen Schuiling,

die nu burgemeester van Groningen

is.

Als gedeputeerde bracht hij onder

meer het aantal waterschappen in

de provincie terug van 110 naar

vier. Hij verwierf geld bij het be-

drijfsleven om de weg Groningen-

Nieuweschans (A7) sneller dan het

Rijk van plan was te verdubbelen.

Tot voor kort was hij voorzitter van

de Raad van Toezicht bij het Gronin-

ger Museum. Dezelfde functie be-

kleedt hij nog bij de Rijksuniversiteit

Groningen. Daarnaast leidt hij een

commissie die onderzoekt waardoor

de vernieuwing van de zuidelijke

ringweg zo veel duurder wordt dan

geraamd.

Hij bekleedde zowel in Den Haag als

elders in het land een reeks functies.

Hij was onder meer waarnemend

commissaris van de Koning in Lim-

burg, waarnemend burgemeester

van Den Haag, commissaris van de

Koning in Noord-Holland, minister

van Binnenlandse Zaken en Konink-

rijksrelaties, vicepremier, staatsse-

cretaris van Volkshuisvesting, Ruim-

telijke Ordening en Milieubeheer en

lid van de Tweede Kamer. Voorts

leidde hij commissies die onderzoek

deden naar de stikstofproblematiek

en mogelijkheden tot vernieuwing

van het parlementair stelsel. Recent

was hij een van de informateurs die

de weg bereidden voor het vierde

kabinet-Rutte.

Carrière begon als
raads- en Statenlid

Het Nationaal Programma Gronin-

gen (NPG) is in 2018 in gang gezet.

Het is een samenwerkingsverband

van de provincie Groningen, vijf

gemeenten in het aardbevingsge-

bied en het Rijk. Het heeft tot 2030

1,15 miljard euro beschikbaar voor

steun aan projecten die bijdragen

aan een goed woon-, werk-, en

leefklimaat.

Het NPG


