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Geachte leden van de provinciale Staten,

Graag reageer ik namens de Stuurgroep Regio Groningen-Assen op uw brief van 15 juni 2017. De Stuurgroep 
heeft op 13 juli jl. de Jaarstukken 2017 besproken, in samenhang met de door u ingediende zienswijze. Op 
basis van de discussie heeft de Stuurgroep de Jaarstukken 2017 definitief vastgesteld.

In uw reactie op de Jaarstukken heeft u drie opmerkingen geplaatst. Uw vragen zijn in de Stuurgroep 
behandeld, zie hiervoor onderstaande reactie.

opmerking 1
De discussie in de Statencommissie Omgevingsbeleid spitste zich enerzijds toe op de meerwaarde van de 
regionale samenwerking ten opzichte van wat de betrokken overheden ook zelf kunnen realiseren. De 
jaarstukken maken niet duidelijk dat de genoemde projecten zonder de regionale samenwerking niet zouden 
zijn gerealiseerd.

Reactie Stuurgroep
Wij nemen uw suggestie ter harte om de meerwaarde van de regionale samenwerking nog duidelijker naar 
voren te laten komen. In 2017 is hiertoe voor het eerst een speciale pagina op de website ingeruimd om alle 
uitvoeringsprojecten en belangrijkste resuitaten in woord en beeld te toe te lichten.

Opmerking 2
Daarnaast heeft de commissie kanttekeningen geplaatst bij de meerwaarde van de regionale en innovatieve 
projecten en de lokale projecten in de dorpscentra voor de regio in relatie tot de ambitie van het stedelijk 
netwerk de economische motor te zijn. De commissie meent dat meer focus moet liggen op activiteiten en 
projecten die directer bijdragen aan de ruimtelijk-economische doelstellingen voor de Regio Groningen-Assen. 
In dat verband pleit zij ervoor in 2018 al de discussie te starten over de koers na 2021.

Reactie Stuurgroep
Om de komende jaren gericht te kunnen investeren in projecten die vanuit de samenleving breed gedragen 
worden, een duidelijke meerwaarde hebben voor de Regio en een sterk innovatief karakter kennen is in de
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actualisatie Regiovisie de regeiing Regionale Projecten en Innovatieve Projecten geïntroduceerd. Vanuit deze 
gedachte is tot en met 2020 totaal € 12 miljoen beschikbaar.
Bij de actualisatie in 2014 is besioten om de regeling Substantiële projecten af te bouwen, maar de bestaande 
afspraken overeind te houden. Uit deze regeling worden ook herstructurering van een aantal niet-stedelijke 
centra gefinancierd. Deze regeling wordt eind 2018 afgesloten.
Uw pleidooi om meer focus te ieggen op activiteiten en projecten die bijdragen aan de ruimtelijke 
economische doelstelling van Regio Groningen-Assen wordt betrokken in de actuaiisatie, welke eind 2017 
wordt opgestart.

Opmerking 3.
Een aandachtspunt is de werkwijze met een adviescommissie voor de regionale en Innovatieve projecten en de 
democratische controle van raden en staten vanuit hun budgetrecht. Raden en staten stellen budget 
beschikbaar waar vervolgens een stuurgroep over verdeelvoorstellen besluit. Gevoel is dat de adviescommissie 
in de besiuitvorming over projecten meer zeggenschap heeft dan uit oogpunt van democratische 
controleerbaarheid wenselijk is. Het zwaartepunt zou bij de Stuurgroep moeten blijven liggen.

Reactie Stuurgroep
Om in aanmerking te komen voor een financiëie bijdrage vanuit het budget Regionale Innovatieve project 
gelden een aantal spelregels. Deze zijn verwoord in het beoordeiingskader Regionale Innovatieve Projecten. 
Kern is dat een project moet aansluiten bij één of meer van de speerpunten. Bij het beoordeien van de 
initiatieven gelden vijf criteria: urgentie, regionaai, samenwerking, innovatie en duurzaamheid.
De adviescommissie bestaat uit vijf ieden vanuit de invaishoeken: onderwijs, ondernemerschap, overheid en 
ruimteiijke kwaliteit. De heervd Nadort (Stuurgroep-lid en burgemeester van Ten Boer) is voorzitter van de 
adviescommissie. Hij iegt het advies van de commissie aan de Stuurgroep voor. De Stuurgroep is het enige 
besiuitvormende orgaan in het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen en kan daardoor gemotiveerd 
afwijken van het advies van de commissie. Een overzicht van alle Regionale Innovatieve Projecten wordt ieder 
jaar met de Jaarstukken gepubliceerd.

Tenslotte wijs ik u er op dat het Regiebureau altijd bereid is om een nadere toelichting op de Jaarstukken te 
geven.

'Met vriendelijke gfoët^

Namens de Stuurgroep

R.F. Weide-Gernaat
Secretaris/Directeur Regio Groningen-Assen

Een afschrift van deze brief is aan het college van GS van de provincie Drenthe verstuurd.
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Assen, 15 juni 2017
Ons kenmerk 24/4.1/2017001731
Behandeld door de heer H.W.A. van der Meer (0592) 36 58 02 
Onderwerp: Zienswijze op jaarstukken 2017

Geachte mevrouw Graper,

Op 10 mei heeft de Statencommissie Omgevingsbeleid van Provinciale Staten van 
Drenthe de Jaarstukken 2017 van de Regio Groningen-Assen besproken.

De discussie in de commissie spitste zich enerzijds toe op de meerwaarde van de 
regionale samenwerking ten opzichte van wat de betrokken overheden ook zelf 
kunnen realiseren. De jaarstukken maken niet duidelijk dat de genoemde projecten 
zonder de regionale samenwerking niet zouden zijn gerealiseerd.

Daarnaast heeft de commissie kanttekeningen geplaatst bij de meerwaarde van de 
regionale en innovatieve projecten en de lokale projecten in de dorpscentra voor de 
regio in relatie tot de ambitie van het stedelijk netwerk de economische motor te zijn. 
De commissie meent dat meer focus moet liggen op activiteiten en projecten die 
directer bijdragen aan de ruimtelijk-economische doelstellingen voor de Regio 
Groningen-Assen. In dat verband pleit zij ervoor in 2018 al de discussie te starten over 
de koers na 2021.

Een aandachtspunt is de werkwijze met een adviescommissie voor de regionale en 
innovatieve projecten en de democratische controle van raden en staten vanuit hun 
budgetrecht. Raden en staten stellen budget beschikbaar waar vervolgens een 
stuurgroep over verdeelvoorstellen besluit. Gevoel is dat de adviescommissie in de 
besluitvorming over projecten meer zeggenschap heeft dan uit oogpunt van 
democratische controleerbaarheid wenselijk is. Het zwaartepunt zou bij de Stuurgroep 
moeten blijven liggen.


