Uitleg bij de Jaarstukken 2020
Inleiding
In het Convenant Regio Groningen-Assen 2014 is vastgelegd dat de Stuurgroep jaarlijks een begroting en
jaarrekening opstelt. De jaarstukken 2020 zijn op 6 maart in de Stuurgroep besproken. Na vaststelling
worden ze, uiterlijk 15 maart, via de Colleges ter kennis aan raden en Staten gebracht. Om de financiële
stukken in de regionale context te plaatsen is ook dit jaar op de website van de Regio Groningen-Assen een
pagina ingericht (www.regiogroningenassen.nl/jaarstukken2020).
De jaarstukken 2020 bestaat uit:
•
Uitleg bij de Jaarstukken 2020
•
Jaarrekening 2019
•
Conceptbegroting 2021, inclusief begrotingswijzigingen 2020
•
Uitvoeringsprogramma 2020
Deze stukken worden digitaal aan de deelnemende Colleges beschikbaar gesteld. Reacties kunnen tot 1 juni 2020
bij het Regiobureau worden ingediend. De Stuurgroep betrekt deze bij haar oordeel. Definitieve vaststelling van
de stukken staat gepland voor 26 juni 2020.
Jaarrekening 2019
In de jaarrekening 2019 presenteert Stuurgroep Regio Groningen-Assen de financiële ontwikkelingen van het
afgelopen jaar en geeft inzicht in het inkomsten- en uitgavenpatroon van 2019. Bij het opstellen van de
afrekening is het Convenant Regio Groningen-Assen 2014 als leidraad gehanteerd. De exploitatie laat bijna over
de gehele linie een lichte tot matige onderschrijding van de begrote kosten zien. De onderschrijdingen worden
voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat:
Diverse projecten waarvan de grootste: FlorijnAs (€ 2,7 mln.) en HOV Leek/Roden (€ 0,72 mln.)
fysiek nagenoeg gereed zijn, maar de financiële afronding nog in 2020 moet plaatsvinden.
Er zijn minder projecten gehonoreerd vanuit de pitchrondes voor REIP dan begroot. Het
merendeel van de projecten die in 2019 zijn gehonoreerd komen in 2020 in uitvoering. Het
bijbehorende budget schuift dan ook door naar 2020.
Per 31-12-2019 sluit het saldo regiofonds op circa € 8,5 mln.
Jaarlijks toetst de accountant de jaarrekening op getrouwheid en rechtmatigheid. Aangaande beide onderdelen
heeft de accountant een positief oordeel gevormd. De Jaarrekening 2019 is het uitgangspunt voor de gewijzigde
begroting 2020 en de concept begroting 2021.
Begrotingswijziging(en) 2020
De begrotingswijzigingen 2020 zijn expliciet in de concept begroting 2021 benoemd. De begrote kosten met
betrekking tot de uitvoeringsinstrumenten zijn circa zes miljoen hoger dan in de oorspronkelijke begroting. Ten
eerste wordt dit verklaard doordat niet uitgegeven budgetten uit 2019 doorschuiven naar 2020. Ten tweede
worden in 2020 al activiteiten uitgevoerd vooruitlopend op de vaststelling van de Toekomstagenda. Deze
activiteiten worden vooralsnog gedekt uit de vrijval uit 2019.
De wijzingen voor 2020 betreffen:
Mobiliteit (voorheen Bereikbaarheid)
-

Vanuit het Basispakket zijn aan enkel projecten uitstel verleend of is de bijdrage niet opgevraagd. Voor
deze projecten schuiven de bijdragen (in totaal 3,4 miljoen) door naar 2020.
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-

Van het BB1-programma heeft in 2016 de inhoudelijke en financiële verantwoording plaatsgevonden
met het Rijk. Afgesproken is dat RGA verantwoordelijk is voor de eindafrekening van de projecten. Van
één project heeft de eindafrekening nog niet kunnen plaatsvinden. Voor Vervolg Beter Benutten geldt
ook dat er projecten afgerond zijn, maar dat de eindafrekening in 2020 plaats zal vinden. Dit verklaart
de begrote post van € 1,2 mln. voor de Beter Benutten programma's.

-

Bij de jaarrekening van 2019 heeft een vrijval van Beter Benutten 1 middelen plaatsgevonden van ca.
€ 0,4 mln. Eerder heeft de Stuurgroep besloten om de middelen beschikbaar te houden voor projecten
in de geest van Beter Benutten. De opvolger van dit programma noemen wij in onze begroting
Verknopen, Vergroenen en Verslimmen. Voorgesteld wordt om voor 2020 € 0,37 te reserveren voor:
Doorfietsroutes, Logistiek, Smart Mobility en Digitalisering. Deze kosten worden deels gedekt uit de
vrijval voor BB1 en deels uit bijdragen vanuit het Rijk. Zoals in de Toekomstagenda aangegeven
proberen wij de bijdragen van onze Deelnemers zoveel mogelijk te verdubbelen met andere
(Rijks)subsidies. Voor de onderdelen Logistiek is reeds € 83.000 en voor Digitalisering is € 61.500
toegezegd door het Rijk.

Ruimtelijke Kwaliteit (Voorheen REIP)
-

Begroot voor het Programma REIP is de wijziging beperkt, van € 2,5 mln. naar € 2,7 mln.. Hiervan is
€ 0,6 mln. daadwerkelijk beschikt en € 1,5 mln. (de spelregels voor REIP zijn hierop van toepassing) is
gereserveerd voor de prijsvraag vanuit Let's Gro en € 0,6 mln. is gereserveerd voor nieuwe projecten.

-

Voor het onderdeel Regiopark en Substantiële Projecten schuift ruim € 0,3 mln. door naar 2020.

Monitoring en verkennen
-

In 2020 starten we met de ontwikkeling van de Regiomonitor (integratie van de bestaande monitoren
op wonen, economie en bereikbaarheid). Hiervoor is een bedrag van in totaal € 42.500 gereserveerd.

-

De netwerkanalyse wordt in 2020 afgerond. Het restantbudget uit 2019 schuift hiervoor door naar
2020. Aanvullend is een bedrag van € 15.000 gereserveerd voor de Schaalsprong OV.

Apparaatskosten
-

Een stijging van de loonkosten met € 70.000. Dit wordt verklaard door een stijging van de opslag voor
Payroll als gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en doorlopende kosten
voor het programmamanagement voor de uitvoering van het programma Vervolg Beter benutten.

-

In verband met de herhuisvesting van de RGA zullen er extra kosten worden gemaakt voor bijvoorbeeld
de verhuizing, inrichting of aanleg van ICT. De incidentele kosten in verband met de verhuizing worden
geschat op € 25.000.

-

De budgetten voor Investeren in Netwerken en de Communicatie zijn in totaal met € 45.000 verhoogd.
Reden hiervoor is dat de RGA de komende periode de zichtbaarheid wil vergroten (denk aan
bijeenkomsten en congressen) en meer de discussie wil faciliteren zodat er een flexibele en integrale
agenda ontstaat waarop actief kan worden gestuurd door de Stuurgroep met ruimte voor
samenwerking met andere (onderwijs- of ondernemers-)partners en de raden en Staten.

Financieel kader 2021
Het Financieel kader (Fk) is te beschouwen als een samenvatting van de meerjarenbegroting 2021. Deze
opstelling geeft in hoofdlijnen weer op welke manier de beschikbare middelen zullen worden ingezet. Naast
het inzicht in de geplande inkomsten en uitgaven beoogt het Financieel kader ook inzicht te geven in de mate
waarin de beschikbare middelen daadwerkelijk zijn besteed. Doel van deze opzet is om inzicht te krijgen in de
eventuele vrije ruimte.
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Ontwikkeling in financieel kader
De Stuurgroep volgt de financiële ontwikkelingen van het Regiofonds met het Financieel Kader. Dit kader vindt
zijn basis in het financieel meerjarenperspectief Regio Groningen-Assen. Het huidige Fk gaat uit van het laatste
jaar van de actualisatie 2014 en kijkt vooruit op basis van de Toekomstagenda. De dekking ten behoeve van de
Toekomstagenda moet nog worden vastgesteld door raden en Staten. De vrijval uit het afgelopen jaar heeft het
mogelijk gemaakt om enkele nieuwe incidentele posten en enkele vooruitgeschoven activiteiten uit de
Toekomstagenda te dekken voor 2020.
Conceptbegroting 2021
De oorspronkelijke Regiovisie luidt kort en bondig: ‘Economische kansen benutten en uitbouwen en
gebiedskwaliteiten behouden en versterken’. Deze visie is in 22 jaar onveranderd gebleven. Wel zijn er van tijd tot
tijd (na actualisaties in 2004, 2009 en 2013) nieuwe accenten gezet. Bij de laatste actualisatie in 2013 is de visie
vertaald in drie speerpunten met subdoelstellingen:
- Het economisch kerngebied verder ontwikkelen. Dit betekent in de praktijk drie dingen: verbeteren van het
ondernemers- en vestigingsklimaat, verbondenheid met andere regio’s en profileren van de regio als
attractief gebied om te werken en te wonen.
- De kwaliteit van ‘stad en land’ behouden en versterken. Gestreefd wordt naar een grote diversiteit aan
recreatieve milieus en woonmilieus, met een breed cultureel aanbod: ‘stad en land’ vormen een tweeeenheid.
-

De interne samenhang van steden en regio versterken. Doel is een goed functionerend ‘Daily Urban
System’ waarin mensen snel op de plaats van bestemming zijn.

Nieuwe opzet begroting 2021
De speerpunten uit de actualisatie van 2013 zijn nog altijd relevant, maar we hebben ze eenvoudiger en
logischer geordend in de conceptbegroting 2021 conform de Toekomstagenda 2020-2025. Wij hanteren de
volgende thema's:
- Economie (focus op de werklocatieprogrammering en het economisch netwerk)
- Wonen (focus op de woningbouwprogrammering en herstructurering)
- Mobiliteit (focus op OV, P+R, fiets, smart mobility, gedrag en logistiek)
- Ruimtelijke kwaliteit (focus op integrale gebiedsontwikkeling)
- Regionale Projecten
Naast deze thema's zijn in de begroting nog de volgende onderdelen opgenomen:
- Monitoren en verkennen (Regiomonitor en aanvullende onderzoeken).
- Overige instrumenten (opzet nieuwe Regiovisie 2025-2050 en de actualisatie).
Meerjarenbeeld uitvoeringsprojecten en uitvoeringsprogramma 2020
De stuurgroep stelt jaarlijks de uitvoeringsprogramma's voor het opvolgend jaar vast. Het meerjarenbeeld en
uitvoeringsprogramma 2020, welke in de Stuurgroep van 13 december 2019 is vastgesteld, had als peildatum 1
november 2019. Deze konden de deelnemers als input hanteren bij opstellen van hun eigen
(project)begrotingen. In de Stuurgroep is afgesproken om met de behandeling van de Jaarstukken 2020 een
actueel uitvoeringsprogramma te presenteren, op basis van de jaarrekening 2019 [eindstand 31 december 2019].
Hierdoor is er een 1-op-1 aansluiting tussen de jaarrekening 2019, uitvoeringsprogramma 2020 en concept
begroting 2021.
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Voorwoord
Met trots presenteer ik u hierbij de jaarrekening over 2019. Het afgelopen jaar is voortvarend gewerkt
aan de lopende programma's, met name op het gebied van mobiliteit. Dit zijn de programma's Beter
Benutten 1 en Vervolg Beter Benutten, maar ook losse projecten zoals de opening van P&R-locaties
en de Doorfietsroute 'De groene As' tussen Groningen en Assen. Op het gebied van wonen hebben
we in 2019 onze halfjaarlijkse woningmarkt-monitoren opgeleverd en zijn we gestart met een
uitgebreide woningmarktanalyse. Vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten zijn er zeven
projecten ondersteund en vanuit het thema economie is gestart met een onderzoek naar het
economisch profiel van de regio. Tevens zijn er twee succesvolle bijeenkomsten georganiseerd voor
ondernemers: 'Bedrijf zoekt Talent' en de Masterclass 'Gastvrijheid Loont!'
Vorig jaar hebben we het RGA-beleid met onze deelnemers geactualiseerd. Tijdens de evaluatie (eind
2018) spraken zij unaniem hun waardering uit voor de bestuurlijke samenwerking binnen de RGA. De
informatie uit de evaluatie hebben we eind mei gedeeld met bestuurders, volksvertegenwoordigers,
beleidsambtenaren en samenwerkingspartners tijdens ons RGA-congres 'De kracht van regionale
samenwerking'. De congresdeelnemers konden tijdens drie inspiratiesessies over de RGA-thema’s
ideeën leveren voor het toekomstig beleid. In september bespraken raads- en Statenleden tijdens
twee bijeenkomsten in Groningen en Tynaarlo relevante onderwerpen voor de regio GroningenAssen.
De inbreng van de hierboven genoemde partijen heeft geresulteerd in de Toekomstagenda
‘Kwaliteitssprong voor de regio’. Door deze agenda gezamenlijk als negen deelnemende overheden
uit te voeren, kan onze prachtige regio zich de komende jaren verder ontwikkelen als het economisch
centrumgebied voor Noord-Nederland. In december 2019 is de Toekomstagenda ter vaststelling
verstuurd aan de raden en Staten van de Regio Groningen-Assen. In afwachting van eventuele
reacties zijn wij voornemens om in de Stuurgroepvergadering van 26 juni 2020 de Toekomstagenda
definitief vast te stellen.
Namens de Stuurgroep Regio Groningen-Assen,
Mirjam Wulfse
Voorzitter Stuurgroep Regio Groningen-Assen
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1. Besluitvorming
Na het vaststellen van de jaarrekening door de stuurgroep Regio Groningen-Assen, ontvangen de
deelnemers het document ter informatie. Vervolgens sturen zij het document ter kennisneming door
aan de raden en Staten.

2. Grondslagen
Voor de waardering en resultaatbepaling heeft de Regio Groningen-Assen onderstaande grondslagen
geformuleerd.
Grondslagen van waardering
Vlottende Activa
 Vorderingen op korte termijn
Vorderingen op korte termijn worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Eventuele
voorzieningen wegens oninbaarheid worden op de vorderingen in mindering gebracht.
 Rekening courant provincie Groningen
Het saldo van de rekening-courant met de provincie Groningen is gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Vlottende Passiva
 Schulden op korte termijn
De kortlopende schulden, waaronder crediteuren en vooruitontvangen subsidiebijdragen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen van resultaatbepaling




Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of
zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten worden daarbij
verantwoord tot hun brutobedrag.
Lasten uitvoeringskosten (Programma’s Economisch platform, Bereikbaarheid en Regionale en
Innovatieve Projecten)
Termijnbetalingen en slottermijnen uit hoofde van verstrekte subsidies worden als volgt als last in
de exploitatierekening verwerkt:
- Een termijnbetaling wordt verwerkt in het jaar waarin de subsidie-ontvanger de termijnbetaling
opvraagt. In de kasritmebrief is afgesproken vanaf welk jaar een termijnbetaling kan worden
opgevraagd.
- Een slottermijn wordt verwerkt in het jaar waarin de einddeclaratie, voorzien van
controleverklaring, wordt ingediend.
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3. Balans per 31 december 2019
Balans 2019 (na resultaatbestemming, in €)
Activa

Per
31-12-2018

Per
31-12-2019

Passiva

Vorderingen

Per
31-12-2018

Per
31-12-2019

Reserves

Vorderingen op korte termijn

a

473.813

1.254.141

Regiofonds

c

9.159.346

8.444.700

Rekening courant provincie
Groningen

b

12.169.677

9.229.170

Bestemmingsreserve
frictiekosten

d

378.022

372.850

9.537.367

8.817.550

Vooruitbetaalde bedragen

Totaal activa
Tabel 1: Balans 2018

-

12.643.490

32.886

10.516.197

Totaal reserves
Schulden
Korte termijn

e

960.287

303.923

Vooruit ontvangen bedragen

f

2.145.835

1.394.724

Totaal schulden

3.106.122

1.698.647

Totaal passiva

12.643.490

10.516.197

4. Toelichting op de balans
Activa
Vorderingen
a. Vorderingen op korte termijn € 1.254.141
Specificatie vorderingen op korte termijn
Terug te vorderen BTW
Rijksbijdragen
Bijdragen van deelnemende overheden
Bijdragen van andere overheden
Overige vorderingen
Totaal
Tabel 2: Specificatie vorderingen op korte termijn

2018
149.514
200.000
33.000
91.299
473.813

2019
234.000
758.238
13.500
239.437
8.967
1.254.141

Deze tabel bevat de nog te ontvangen bedragen. De vorderingen kunnen per jaar substantieel
variëren. Bijvoorbeeld door één of enkele gerealiseerde (maar nog niet ontvangen) rijkssubsidies of
aan het eind van het boekjaar goedkoper afgerekende projecten. Toelichting op de grootste posten:
 Terug te vorderen BTW van de deelnemers (€ 0,23 miljoen). Dit betreft de doorschuif-btw die door
de deelnemers ook terug te vorderen is van de Belastingdienst.
 Het Rijk heeft € 0,31 miljoen beschikbaar gesteld voor de Corridoraanpak (Slimme en Duurzame
Mobiliteit). In 2018 is hiervan € 0,20 miljoen gerealiseerd. Door gerealiseerde bate is vooruit
ontvangen bedrag beginsaldo VBB geheel besteed. Het meerdere (€ 0,22 miljoen) levert een
vordering op. Voor het PvA Onderwijs fase 4 is een vordering opgenomen van € 0,34 miljoen.
Naar verwachting zal het Rijk (een groot deel van) deze bijdragen in 2020 voldoen.
 De bijdrage van de gemeente Groningen (€ 13.500) voor het project Groeningen wordt via RGA
verstrekt.
 De vorderingen op overige overheden hebben betrekking op het programma ITS. Deze
vorderingen zijn gebaseerd op afspraken met de diverse partners.
 De overige vorderingen hebben betrekking op het in fietscongres waar enkele partners aan
meebetalen.
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b. Rekening courant bij de provincie Groningen € 9.229.170
Betreft het saldo in rekening-courant bij de provincie Groningen ultimo 2019.

Passiva
Reserves
c. Regiofonds € 8.444.700
Het resultaat in 2019 bedraagt € 0,71 miljoen negatief. Dit bedrag is onttrokken aan het regiofonds.
d. Bestemmingsreserve frictiekosten € 372.850
Op 13 juni 2014 heeft de stuurgroep het reorganisatieplan Regio Groningen-Assen vastgesteld.
Ingangsdatum van de nieuwe organisatie was op 1 september 2014. Er is destijds ook besloten om
een reserve voor frictiekosten van € 0,62 miljoen op te nemen. In 2019 is de bestemmingsreserve
voor een bedrag van € 5.171 aangesproken, waardoor deze sluit op € 0,37 miljoen.
Boekwaarde
31-12-2018

Verloop reserves
Regiofonds
Reserve frictiekosten
Totaal reserves
Tabel 3: Verloop reserves

9.159.346
378.022
9.537.367

Onttrekking
714.646
5.171
719.817

Boekwaarde
31-12-2019
8.444.700
372.850
8.817.550

Schulden
e. Schulden op korte termijn € 303.923
Dit betreft grotendeels verstrekte bijdragen in 2019 voor de verschillende programma's en
inkoopfacturen die in 2020 worden voldaan. In de tabel hieronder zijn de bedragen per programma
gespecificeerd.
De post Overig heeft grotendeels betrekking op apparaatskosten (€ 0,12 miljoen). De overige kosten
hebben betrekking op Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering (€ 16.527) en Monitoring
(€ 13.874).
Specificatie schulden op korte termijn
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid (Beter Benutten)
Regionale en Innovatieve projecten
Slimme & Duurzame Mobiliteit
Overig
Totaal
Tabel 4: Specificatie schulden op korte termijn

2018
200.000
453.755
40.000
266.532
960.287

2019
40.599
64.018
44.649
154.657
303.923

f. Vooruitontvangen bedragen € 1.394.724
Deze post betreft het saldo van vooruit ontvangen rijksbijdragen. Dit zijn bedragen die voor of in 2019
zijn ontvangen, maar in of na 2020 worden besteed. Het bedrag dat op de balans staat, betreft de in
2019 en eerder ontvangen rijksbijdragen voor de programma’s van Beter Benutten programma's.
In de tabel hieronder is het verloop van deze post in beeld gebracht. Ten opzichte van vorig jaar is dit
bedrag met ca. € 0,75 miljoen afgenomen. De gerealiseerde bedragen hebben betrekking op Beter
Benutten 1, Vervolg Beter Benuttenen en Onderwijs.
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Verloop Vooruitontvangen bijdragen
Saldo per 1 januari 2019

-2.145.835

Ontvangen bedragen
Vervolg Beter Benutten (onderdeel ITS)
Totaal ontvangen bedragen
Gerealiseerde subsidiebijdragen
Beter Benutten 1
Vervolg Beter Benutten
BO Spoor (Onderwijs)
Totaal gerealiseerde subsidiebijdragen
Saldo per 31 december 2019
Tabel 5: Specificatie vooruitontvangen bedragen

-

-

289.138
82.328
379.645
751.111
-1.394.724

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en vorderingen
Dit zijn verplichtingen die volgens de voorschriften niet als schuld of voorziening op de balans kunnen
worden opgenomen, maar wel voor vermelding in aanmerking komen.
Uit de begroting 2020
Het Financieel Kader 2019-2020 toont dat er tot en met 31 december 2020 in totaal € 46,54 miljoen
aan uitgaven is begroot. Op het moment van vaststellen van de begroting (maart 2019) was voor een
bedrag van circa € 40,91 miljoen aan verplichtingen aangegaan. Om deze verplichtingen te kunnen
voldoen, hebben de deelnemers van Regio Groningen-Assen afgesproken om tot en met 2023
jaarlijks € 6,65 miljoen aan het Regiofonds toe te voegen.
Het nog niet bestede deel (€ 46,54 miljoen -/- € 40,91 miljoen = € 5,62) is weliswaar geoormerkt,
maar nog niet beschikt. Het Financieel Kader laat ook een tekort zien van € 0,10 miljoen. Dit houdt in
dat binnen het Financieel kader nog voor (€ 5,62 - € 0,10 =) € 5,53 miljoen aan verplichtingen kan
worden aangegaan. Bij het aangaan van nieuwe verplichtingen wordt dit bedrag dus als maximaal te
besteden gehanteerd.
In de Stuurgroep van maart 2019 is al gemeld dat het Financieel Kader geen tekort meer zou laten
zien. Dit was gebaseerd op een projectafrekening (Facelift Noordelijk Stations) waarbij ca. € 80.000
zou vrijvallen, maar waarvan de definitieve beschikking nog moest worden verstrekt.
Actuele stand
In december 2019 heeft de Stuurgroep kennis genomen van de ontwikkeling van het Financieel
Kader. Naast het inmiddels afgerekende project Facelift Noordelijke stations is aangegeven dat nog
diverse projecten in 2020 goedkoper zullen uitvallen. Bij de begroting 2021 zal een nieuw Financieel
Kader worden opgesteld, waarin de overige (zekere) vrijval uit 2019 is verwerkt. Daarnaast zal een
schatting worden gegeven van de verwachte vrijval.
Eerder (5 maart 2018) heeft de Stuurgroep besloten dat als het tekort is ingelopen, dat een deel van
de vrijval van Beter Benutten 1 gebruikt kan worden voor een mogelijk tekort binnen het ITSprogramma uit Vervolg Beter Benutten. Vooralsnog wordt rekening gehouden met en bedrag van
maximaal € 0,20 miljoen.
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5. Exploitatierekening
Exploitatie

Realisatie
2018

Begroting
2019 na
wijziging

Begroting
2019

Realisatie 2019

I. Lasten Uitvoeringsinstrumenten
A. Economisch platform

108.428

171.428

171.428

167.428

B. Programma Bereikbaarheid

6.334.674

6.999.000

11.858.348

5.288.786

C. Regionale en Innovatieve Projecten

3.104.583

3.503.000

3.747.489

2.185.257

62.267

32.500

79.800

43.301

D. Monitoring
E. Overige
Totaal Uitvoeringsinstrumenten

86.939

50.000

164.000

178.879

9.696.890

10.755.928

16.021.065

7.863.651

573.272

517.000

630.000

670.089

IA. Organisatie, apparaatskosten
1.

Personeelskosten

2.

Frictiekosten

3.

Scholing en opleiding

4.

Huisvesting, kantoor & ICT

Totaal Apparaatskosten

10.367

-

-

5.171

4.220

10.340

12.600

6.851

46.159

57.000

57.000

42.323

634.018

584.340

699.600

724.435

40.000

43.000

45.569

IIB. Organisatie, Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering
1.

Administratie- en advieskosten

2.

Investeren in netwerken

4.487

5.000

15.000

13.897

3.

Communicatiekosten

16.010

25.000

25.000

26.556

4.

Borging ruimtelijke kwaliteit

21.629

20.000

20.000

5.057

5.

Onvoorzien

Totaal Generieke kosten
Resultaat vóór mutatie in reserves
X. Dotatie bestemmingsreserve frictiekosten
Onttrekking bestemmingsreserve
Y.
frictiekosten

42.112

10.000

10.000

84.237

-

100.000

113.000

91.078

10.415.146

11.440.268

16.833.665

8.679.164

-10.367

-

-

-

-

-

-5.171

Z. Toename Regiofonds

-2.471.495

-4.692.266

-6.153.923

-714.646

Totale lasten

7.933.284

6.748.002

10.679.742

7.959.347

Baten
1.

Bijdrage deelnemers

6.649.998

6.650.002

6.649.998

6.649.998

2.

Algemene inkomsten

1.283.286

98.000

4.029.744

1.309.349

3.

Rente

Totaal baten
Saldo
Tabel 6: Exploitatierekening

7.933.284
-
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6.748.002
-

10.679.742
-

7.959.347
-

6.

Toelichting op exploitatierekening 2019

In 2014 is de Regiovisie vastgesteld door de raden en Staten. In deze visie zijn de
speerpunten/doelen en de uitvoeringsinstrumenten geherformuleerd. Voor 2019 zijn de volgende
uitvoeringsinstrumenten vastgesteld:
A.
Economisch Platform
B.
Programma Bereikbaarheid
C.
Regionale en Innovatieve Projecten
D.
Monitoring
E.
Overige instrumenten
Onder 'Overige instrumenten' vallen activiteiten die benoemd zijn in de Regiovisie 2014, maar niet
direct gekoppeld kunnen worden aan één van de uitvoeringsinstrumenten.

Lasten programma's en projecten
A. Economisch platform € 167.428
Economisch Platform

Begroting 2019

Lasten
Vrijval uit voorgaande jaren
Totaal
Tabel 7: Economisch Platform

171.428
171.428

Begroting 2019 na
wijziging
171.428
171.428

Realisatie 2019
171.428
-4.000
167.428

Het speerpunt 'het economische kerngebied verder ontwikkelen' is neergelegd bij de steden
Groningen en Assen. De steden zorgen voor de afstemming met de deelnemers in de regio en de
organisatie van het Economisch Platform. De gemeente Groningen treedt op als penvoerder en is
verantwoordelijk voor de inzet en verantwoording van de middelen. In 2019 heeft de gemeente
Groningen een bedrag van € 0,17 miljoen ontvangen voor de uitvoering.
Toelichting programma
Een belangrijk instrument om inhoud te geven aan het economische speerpunt is het Economisch
Platform Regio Groningen-Assen. In het platform werken ondernemers, onderwijs en overheid samen,
waarbij een kerngroep van ondernemers de agenda bepaalt. Het Economisch Platform bewijst vooral
zijn waarde als netwerkorganisatie in de regio die de deelnemers inspireert, verbindt en aanzet tot
nieuwe initiatieven. Doelstelling van het platform is het vergroten van het economisch
verdienvermogen en het bevorderen van de werkgelegenheid in de regio. Om de rol als
netwerkorganisatie te vervullen zijn in 2019 twee succesvolle bijeenkomst georganiseerd met de titels
"Bedrijf zoekt Talent" en de Masterclass "Gastvrijheid Loont!"
Verder heeft de RGA zichzelf tot doel gesteld om:
- Een groter aantal van het geschatte aantal van 120 regionale EZ-ambtenaren te betrekken bij
de regionale samenwerking. Hiervoor zijn wij gestart met een aantal thema-groepen zoals
bijvoorbeeld rondom het verduurzamen van bedrijventerreinen, waterstof, regionaal
parkmanagement en gemeentelijk inkoopbeleid.
- Het vergroten van de productiviteit door meer projecten te realiseren. In 2019 is gestart met
het een traject om een gemeenschappelijk economisch profiel voor de regio op te stellen en
voor een actualisatie van de prognose (2018) van de uitgifte van werklocaties.
- Grotere betrokkenheid bij de uitvoering van projecten van de partners.
Het instemmingsmodel en het monitoren van de uitgifte van bedrijventerreinen is een belangrijke taak
binnen het regiobureau. In 2019 zijn er instemmingsverzoeken geweest vanuit de gemeente Groningen
en gemeente Midden-Groningen waarmee is ingestemd.
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B. Programma Bereikbaarheid € 5.288.831
Programma Bereikbaarheid

Begroting 2019

Basispakket
Beter Benutten I
Vervolg Beter Benutten
PvA Onderwijs
Slimme en Duurzame Mobiliteit
Totaal
Tabel 8: Programma Bereikbaarheid, inclusief Beter Benutten

Begroting 2019 na
wijziging

6.901.000
98.000
6.999.000

8.036.424
1.266.536
1.075.441
956.808
523.140
11.858.348

Realisatie 2019
3.878.206
391.803
298.226
720.550
5.288.786

Regio Groningen-Assen is de economische motor van het Noorden. Dagelijks zijn er circa 375.000
vervoersbewegingen tussen de stad Groningen en de omliggende regio. Voor Assen betreft het
dagelijks 100.000 vervoersbewegingen. Goede interne en externe samenhang van de verbindingen
zijn essentieel, zowel voor inwoners als voor het bedrijfsleven. Daarom zet de Regio Groningen-Assen
sterk in op het verbeteren van de bereikbaarheid met behoud van de landschappelijke kwaliteiten van
de regio. De kracht van de aanpak ligt in het koppelen van de verschillende modaliteiten (auto, fiets en
openbaar vervoer). Vanuit het regionale bereikbaarheidsprogramma wordt met het Regiofonds
geïnvesteerd in HOV-bus inframaatregelen, busknooppunten, P+R's, mobiliteits- en
verkeersmanagement, regionaal spoor en fiets. RGA levert met € 62 miljoen een belangrijke bijdrage
in de realisatie van dit totale programma van meer dan € 500 miljoen.
Basispakket € 3.878.206,In 2019 is aan bijdragen voor de infrastructurele projecten € 3,88 miljoen uitgekeerd, waarvan het
project Groningen Spoorzone met € 3,20 miljoen de grootste ontvanger was in 2019. Voorts is
bijgedragen aan het project facelift noordelijke stations (€ 0,43 miljoen) en station Bedum (€ 0,24
miljoen).
In de bijgestelde begroting is een bedrag van ruim € 8 miljoen opgenomen. Het verschil van ruim € 4
miljoen wordt in belangrijke mate verklaard doordat de bijdrage aan twee relatief grote projecten is
doorgeschoven naar 2020. Het betreft de Florijnas Assen (€ 2,7 miljoen) en HOV Leek/ Roden (€ 0,72
miljoen). Voor dit laatste programma is het programma Leek in 2020 nagenoeg gereed; HOV Roden
kent nog een aantal onderdelen die voor 2020 in de planning staan. Het overige verschil wordt
verklaard doordat een aantal 'kleinere' bijdragen geheel of gedeeltelijk is doorgeschoven naar 2020
(OV N360 € 0,12 miljoen, fietspad Zuidhorn € 0,32 miljoen, station Haren, € 0,1 miljoen, station
Bedum (€ 0,06 miljoen). Tenslotte liet het project facelift noordelijke stations bij eindafrekening een
meevaller zien van € 0,07 miljoen.
Overzicht lopende en voltooide projecten in 2019
Fietsrouteplus Zuidhorn-Groningen (3e fase)
Programma FlorijnAs Assen
Bereikbaarheid Station Bedum
Doorontwikkeling P+R Zuidhorn
Kwaliteitsmaatregelen OV-N360Ten Boer-Groningen
Bus / treinknooppunt stationsgebied Haren en infraontsluiting Stationsgebied Haren
Spoorzone Groningen
Programma Beter Benutten Vervolg met deelprogramma's (ITS - Groningen Bereikbaar Goederenvervoer en Fiets)
Programma Infra en OV Leek - Roden
Facelift Noordelijke Stations
Tabel 9: Projecten Bereikbaarheid, inclusief Vervolg Beter Benutten
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afgerond, nog niet afgerekend
uitvoering
uitvoering
uitvoering
Uitvoering
Afgerond, nog niet afgerekend
uitvoering
uitvoering
Uitvoering
Afgrond

Beter Benutten
In het programma Beter Benutten (BB) werken Rijk, regio én bedrijfsleven op innovatieve wijze samen
om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. Niet alleen door
het aanleggen van extra infrastructuur maar door optimaler gebruik van de bestaande infrastructuur.
Onze regio is één van twaalf regio's die actief meedoet in dit landelijke, innovatieve programma.
BB1 € 391.803
BB1 is in 2012 van start gegaan. Het BB1-programma is in 2016 financieel afgerond. Het Rijk heeft
ingestemd met de inhoudelijke en financiële verantwoording. Voor het programma was in totaal € 20
miljoen begroot. Alle projecten zijn inmiddels afgerond. Voor 2019 was nog € 1,26 miljoen begroot en
hiervan is € 0,4 miljoen uitgegeven. Het verschil, € 0,86 miljoen, wordt verklaard doordat de
eindafrekening voor een deelplan niet in 2019 heeft kunnen plaatsvinden. Het betreft een bijdrage van
maximaal € 0,32. Het overige verschil, ruim vijf ton, betreft vrijval omdat een aantal deelprojecten uit
het BB1-programma goedkoper is afgerekend. Met het ministerie van IenW is afgesproken dat deze
middelen toevallen aan de RGA. Met de jaarrekening van 2018 is besloten dat deze middelen
opnieuw binnen het thema mobiliteit te zullen worden ingezet.
Vervolg Beter Benutten (VBB) € 298.271
In 2015 is het programma VBB door het Rijk en Regio Groningen-Assen vastgesteld. Dit is een
voortzetting van het programma BB1. VBB is een gezamenlijk, landelijk programma van € 24 miljoen.
De inzet is gericht op het goed bereikbaar houden van de steden Groningen en Assen tijdens de
uitvoering van grote infrastructurele projecten, zoals de ombouw van de Zuidelijke Ringweg. Ook
worden er maatregelen genomen om de groeiende vraag naar de trein en de bus op te vangen. Het
gaat onder andere om het integraal aanbieden van reizigersinformatie, het zorgen voor een
samenhangend netwerk van P+R-locaties, verkeersmanagement en de toepassing van ITS.
Medio 2019 is het VBB-programma door het Rijk beëindigd, met uitzondering van het onderdeel ITS.
Aanvullend op de regionale programma's, worden op het gebied van ITS-maatregelen op
bovenregionale schaal geïmplementeerd. Met de afspraken over het VBB-programma is ook
afgesproken dat 10% van de middelen van VBB wordt ingezet ten behoeve van ITS. Dit betekent dat
10% van de totale Rijksbijdrage (€ 9,44 miljoen) door het Rijk wordt ingehouden ten behoeve van ITS.
De ambitie in dit subprogramma van VBB is om nieuwe technologie en toepassingen in te zetten voor
het slim oplossen van verkeersknelpunten. Het gaat daarbij om projecten op het gebied van Blauwe
Golf, Logistieke ITS en het Partnership Talking Traffic (slimme verkeerslichten). Deze Publiek private
samenwerking loopt tot en met 2020. Alle projecten zijn erop gericht om ervaring op te doen met
nieuwe technologie en deze regio ook op dat gebied klaar te stomen voor de toekomst.
Eén van de belangrijke projecten uit het ITS programma is Talking Traffic. Dit is het project waarin
nieuwe en intelligente technologie wordt toegevoegd aan verkeersregelinstallaties (iVRI's ). Met
Talking Traffic-toepassingen wordt het onder meer mogelijk dat verkeersdata worden verzameld en in
reisinformatie aan automobilisten beschikbaar wordt gesteld om o.a. de doorstroming te bevorderen.
In 2019 is € 0,3 miljoen bijgedragen aan de projecten in dit programma, lager dan de ruim € 1 miljoen
miljoen in de bijgestelde begroting. Dit verschil wordt voor het grootste deel verklaard doordat de
bijdrage aan Groningen Bereikbaar van € 0,73 miljoen nog niet afgerekend kon worden. Reden
hiervan is dat het onderdeel 'weggebruikersaanpak' in overleg met het Rijk nog iets langer doorloopt
i.v.m. de vertraging bij de aanleg van de Ring Zuid.
Daarnaast is het programma goederenvervoer (ITS onderdeel 'blauwe golf') nog niet afgerond,
evenals het ITS-programma. Hiervan is afgesproken dat dit landelijk tot en met 2020 loopt. In 2019
heeft de RGA ook digitaal onderdak geboden aan het platform voor goederenlogistiek Logistiek
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Noord, met een eigen website. Op www.logistieknoord.nl zijn de projecten die uitgevoerd zijn in het
kader van het VBB-programma logistiek terug te vinden.
PvA Onderwijs € 720.550,Voor het PvA onderwijs is in de begroting van 2019 ruim € 1 miljoen begroot. In 2019 is de derde fase
opgeleverd en is het eerste deel voor de vierde fase opgevraagd door Groningen Bereikbaar. Het
verschil tussen begroot en gerealiseerd betreft ca. € 0,23 miljoen. Dit bedrag kan pas na afronding
van de vierde fase worden opgevraad. Dit vindt naar verwachting plaats in 2020. Landelijk heeft dit
PvA tot positieve interesse voor deze aanpak geleid. Het betreft overigens Rijksmiddelen die via de
RGA aan de partners worden uitgekeerd, in dit geval Groningen Bereikbaar.
Slimme en Duurzame Mobiliteit € 0
Het Rijk heeft voor de corridoraanpak Groningen-Assen en de stakeholders- en werkgeversaanpak
van Groningen Bereikbaar middelen beschikbaar gesteld. Deze worden via de RGA beschikbaar
gesteld. De betreffende middelen zijn in 2019 nit opgevraagd.

C. Regionale en Innovatieve Projecten € 2.185.257
Regionale en Innovatieve Projecten

Begroting 2019

Begroting 2019 na
wijziging

Regiopark
163.000
Regionale en Innovatieve Projecten
2.200.000
Substantiële Projecten
140.000
Groningen Airport Eelde
1.000.000
Totaal
3.503.000
Tabel 10: Overzicht van de deelprogramma's van Regionale en Innovatieve Projecten.

187.800
2.200.000
359.689
1.000.000
3.747.489

Realisatie 2019
4.934
960.834
219.489
1.000.000
2.185.257

Regiopark € 4.934
Het programma Regiopark wordt sinds 2014 afgebouwd. Bestaande afspraken worden nagekomen,
maar er worden geen nieuwe projecten meer toegevoegd. Deze koerswijziging is gelijktijdig met de
Actualisatie van de Regiovisie in 2014 vastgesteld.
In 2019 is € 4.934 aan termijnbetalingen uitgekeerd. Er zijn drie projecten afgerond, waarvan één
afgerekend. Daarnaast zijn er nog twee projecten nog in uitvoering. Deze lopende projecten hebben
vertraging opgelopen en uitstel verkregen.
Overzicht lopende en voltooide projecten in 2019
Versterking recreatieve infra, landschap EHS Reitdiepgebied
Entree Meerweg i.r.t. RVZ
Wandelnetwerken Westerkwartier en Middag-Humsterland fase I
Assen aan de Aa, deelproject Bosbeek/Nijlandsloop
Programma landschapsopgaven/recreatie en water IGS

Afgerond, nog niet afgerekend
uitvoering
voltooid
Afgerond, nog niet afgerekend
uitvoering

Tabel 11: Projecten Regiopark

Regionale en Innovatieve Projecten € 960.834
Regio Groningen-Assen brengt goede ideeën graag een stap verder waardoor onze regio nog mooier,
sterker en krachtiger wordt. Daarvoor is de regeling Regionale en Innovatieve Projecten
geïntroduceerd. Tot en met 2020 is hiervoor een budget van € 9,50 miljoen beschikbaar, waarvan
circa € 5,47 miljoen is beschikt, dan wel geoormerkt.
Het budget is beschikbaar voor projecten die een aantoonbare meerwaarde voor de Regio hebben en
een sterk innovatief karakter kennen. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage gelden
een aantal spelregels. Zo moet het idee aansluiten bij één of meer speerpunten van Regio GroningenAssen. Bij het beoordelen van de initiatieven gelden vijf criteria: urgentie, regionaal, samenwerking,
innovatie en duurzaamheid.
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Belangrijk onderdeel van de beoordeling van de aanvraag is een korte en krachtige pitch aan de
adviescommissie. Inmiddels hebben 41 projecten vanuit deze regeling een financiële bijdrage
toegekend gekregen. Er zijn 8 projecten afgerond voor 2019 en in 2019 zijn er nog 5 afgerond. In
2019 waren er nog 26 projecten in uitvoering en 5 in voorbereiding.
In 2019 zijn in twee ronden totaal 11 projecten gepitcht, waarvan aan 7 projecten een bijdrage is
toegekend van totaal circa 7 ton. Deze middelen zijn voor de projecten beschikt dan wel gereserveerd
en worden gedurende de looptijd van het project opgevraagd.
In 2019 hebben de projecten in totaal ca. € 0,96 miljoen aan bijdragen ontvangen. Voor 2019 was
€ 2,2 miljoen begroot. Een ruwe inschatting, omdat op dat moment er nog weinig te zeggen was over
het aantal projecten dat in 2019 een bijdrage zou kunnen ontvangen. Ook ten aanzien van de hoogte
van de bijdrage was er toen nog weinig te zeggen.
Overzicht REIP t/m 2019
Overzicht afgeronde projecten in 2019
De Tirrel

afgerond

E-ntelligence

afgerond

Jumping Jack

afgerond

Indietopia

afgerond

Platform Impact Noord

afgerond

Overzicht lopende projecten in 2019
Noordoosthoek Hoornsemeer

uitvoering

Healthhub Roden

uitvoering

Innovatieboerderij Zuidhorn

uitvoering

Woldwijk Ten Boer 1

uitvoering

Woldwijk Ten Boer 2

uitvoering

Smart Campus Zernike

uitvoering

Natuur- en landschapsboerderij

uitvoering

Mountainbikeroutes Noordenveld

uitvoering

Living Lab

uitvoering

Groeningen

uitvoering

Feest! In Oost en West

uitvoering

Riolering Euvelgunne

uitvoering

Facilitair Centrum Interzorg

uitvoering

Spraakmakend Media

uitvoering

Windkracht 5, Social Startup Accelarator

uitvoering

Reconditionering OVL-masten

uitvoering

Kultuureiland

uitvoering

Challenge the future

uitvoering

Matchmaker Innovatie MOI

uitvoering

De Poolse Bruid

uitvoering

De Groene Stoel

uitvoering

De Noorderlingen

uitvoering

Veenlijn

uitvoering

Aan de andere kant

uitvoering

Drone Festival TT-Assen

uitvoering

Top Dutch Solar Racing

uitvoering

Tabel 12: Regionale en Innovatieve Projecten

Substantiële projecten € 219.489
De regeling Substantiële Projecten wordt sinds 2014 afgebouwd. Bestaande afspraken worden
nagekomen, maar er worden geen nieuwe projecten meer toegevoegd. Deze koerswijziging is
gelijktijdig met de Actualisatie van de Regiovisie in 2014 vastgesteld. Totaal was € 11 miljoen
beschikbaar voor majeure projecten in niet-stedelijke gemeenten. Al deze middelen waren gekoppeld
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aan negen specifieke projecten, opgedeeld in 12 deelprojecten. In 2019 waren er nog drie
deelprojecten in uitvoering. Twee projecten zijn in 2019 afgerond. De totale uitgave was begroot op
€ 359.689. Hiervan is € 219.489 uitgekeerd.
De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat het laatste project in de tijd uitloopt en daardoor de
afrekening niet meer in 2019 opgevraagd konden worden bij het Regiofonds. Deze reserveringen
schuiven door naar 2020.
Overzicht lopende en voltooide projecten in 2019
Stationsgebied Haren
Revitalisering dorpscentra gemeente Tynaarlo: Eelde
Herinrichting Slochterhaven

uitvoering
afgerond
afgerond

Tabel 13: Substantiële Projecten

GAE € 1.000.000
Op 8 september 2017 heeft de Stuurgroep ingestemd met een bijdrage van € 2,50 miljoen aan het
Routefonds. Deze bijdrage wordt gedekt door verlaging van het plafond voor de REIP. Afgesproken is
dat de provincie Groningen de financiële afhandeling uitvoert. In 2019 is het tweede voorschot
uitbetaald van € 1,0 miljoen aan de provincie Groningen.

D. Monitoring € 43.301

Monitoring

Begroting 2019

Werklocaties (Vastgoedrapport)
Woningbouw en Woningmarkt (Woningmarktmonitor)
Netwerkanalyse
Totaal
Tabel 14: Monitoring

11.000
6.500
15.000
32.500

Begroting 2019 na
wijziging
3.000
5.000
71.800
79.800

Realisatie 2019
2.500
1.600
39.202
43.301

Werklocaties (Vastgoedrapport) € 2.500
De actuele stand van verkoop en transacties op bedrijventerreinen en -kavels wordt jaarlijks in het
eerste kwartaal gerapporteerd met de bedrijventerreinenmonitor Regio Groningen-Assen. Deze
rapportage is ook input voor de regionale planningslijst bedrijventerreinen.
Woningbouw en Woningmarkt (Woningmarktmonitor) € 1.600
Jaarlijks worden twee monitorrapportages over de woningmarkt, met daarin de belangrijkste
woningbouw- en woningmarktgegevens, opgesteld. In de woningbouwmonitor van het eerste halfjaar,
wordt ook de actuele stand van de woningbouwafspraken meegenomen. De monitoren worden
gepubliceerd op de website van Regio Groningen-Assen: www.regiogroningenassen.nl.
Netwerkanalyse € 39.202
In de Netwerkanalyse 2013 zijn de ambities van Regio Groningen-Assen op het gebied van
bereikbaarheid verwoord. In 2016 is besloten om de onderdelen fiets en slimme mobiliteit hieraan toe
te voegen. In 2019 is fase 1 van de actualisatie netwerkanalyse- data verzameling, trends &
prognoses - opgeleverd. Voor fase 2 (strategie) en 3 (maatregelenpakket) is medio 2019 opdracht
verleend. Oplevering wordt voorzien in het voorjaar van 2020. Een deel van de middelen dient
hierdoor door te schuiven naar 2020.
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E. Overig € 178.879

Overig

Begroting 2019

Begroting 2019 na
wijziging

Realisatie 2019

Woningbehoefte-onderzoek
25.000
100.000
Actualisatie Regiovisie
25.000
34.000
Slimme Mobiliteit
30.000
Totaal
50.000
164.000
Tabel 15: Overige instrumenten. De opbrengsten ad € 46.560 zijn verantwoord onder de post Algemene Inkomsten.

101.174
20.394
57.310
178.879

Woningmarktanalyse € 101.174
In oktober 2019 is in het portefeuillehoudersoverleg Wonen (POW) het conceptrapport besproken van
de Woningmarktanalyse. Na een tweede bespreking in het POW zal het rapport worden vastgesteld
door de Stuurgroep.
Actualisatie Regiovisie € 20.394
Op 28 juni 2018 is opdracht gegeven voor de evaluatie & actualisatie van de Regiovisie. De evaluatie
is in de Stuurgroep van 19 oktober 2018 vastgesteld. Met de output van de evaluatie is hierna gestart
met de actualisatie, waarna deze in de Stuurgroep van 13 december 2019 is vastgesteld, onder
voorbehoud van vaststelling door raden en Staten. In het Convenant 2014 is de hoofdvraag
omschreven voor de actualisatie: Is de samenwerking in de regio zowel bestuurlijk, organisatorisch,
inhoudelijk als financieel in overeenstemming met de regiovisie en of die Visie nog voldoende
antwoord biedt op maatschappelijke ontwikkelingen? In 2019 zijn er minder kosten in rekening
gebracht als gevolg van meer zelfwerkzaamheid door het Regiobureau waardoor er minder
ondersteuning noodzakelijk was dan voorzien.
Slimme Mobiliteit € 57.310
In 2019 hebben CE Delft/ Move Mobility in opdracht van onder andere de RGA een
systeemvergelijking tussen het OV/fiets systeem en de auto uitgevoerd. Andere opdrachtgevers waren
o.a. het IPO, het Rijk, de fietsersbond, Brabant/ Tilburg en milieudefensie. In deze studie fungeerde de
RGA als één van de studiegebieden. Eind 2019 is de studie opgeleverd die landelijk vernieuwende
resultaten/ inzichten heeft opgeleverd. Deze kosten bedroegen in totaal € 10.750.
Onder Slimme Mobiliteit is in het kader van de Noord Nelderlandse samenwerking (Slim en Groen
onderweg) in 2019 twee projecten opgestart, te weten Digitalisering en Logistiek. De kosten hiervoor
bedroegen in totaal € 46.560. Deze kosten worden volledig gedekt uit bijdragen vanuit het NoordNederlandse programma 'Slim en Groen Onderweg'. Deze opbrengsten zijn verantwoord onder de
post Algemene inkomsten.
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7.

Organisatie

IA. Apparaatskosten € 724.435
Apparaatskosten

Begroting 2019

Formatie (inclusief tijdelijke formatie)
Frictiekosten
Scholing & opleiding
Huisvesting, kantoor & ICT
Totaal
Tabel 16: Apparaatskosten

517.000
10.340
57.000
584.340

Begroting 2019 na
wijziging
630.000
12.600
57.000
699.600

Realisatie 2019
670.089
5.171
6.851
42.323
724.435

1. Formatie € 670.089
Het Regiobureau is een kleine organisatie van in totaal 7,2 fte, ingevuld door tien medewerkers. Het
takenpakket kan met de huidige bezetting over de gehele linie goed worden uitgevoerd. Mogelijk zijn
er aanpassingen noodzakelijk vanuit de actualisatie. Het heeft voorkeur om de medewerkers van
Regio Groningen-Assen vanuit de deelnemers te detacheren. Second best-oplossing is het
gebruikmaken van Driessen HRM via de provincie Groningen.
2. Frictiekosten € 5.171
In het reorganisatieplan van het Regiobureau (2014) zijn afspraken over de nazorg voor uittredende
medewerkers. Op grond hiervan is een reservering op de balans gemaakt voor de verwachte
frictiekosten.
Het overgrote deel van de salarisverplichtingen voor het boventallig personeel van Regio GroningenAssen kon worden gedekt uit detacheringsvergoedingen. In 2019 is € 5.171 ten laste gebracht van de
bestemmingsreserve frictiekosten.
3. Scholing & opleiding € 6.851
Deze post is gebaseerd op een percentage (circa 2%) van de kosten van de formatie ten behoeve van
scholing en opleiding.
4. Huisvesting, kantoor en ICT € 42.323
Het Regiobureau huurt een kantoor in de Oosterboog in Groningen. Naast huur- en servicekosten zijn
er kosten gemaakt voor de inrichting en ICT.s

IIB. Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering € 91.078
Generieke kosten tbv de uitvoering

Begroting 2019

Administratie & advies
Investeren in netwerken
Communicatie
Borging ruimtelijke kwaliteit
Onvoorzien
Totaal
Tabel 17: Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

40.000
5.000
25.000
20.000
10.000
100.000

Begroting 2019 na
wijziging
43.000
15.000
25.000
20.000
10.000
113.000

Realisatie 2019
45.569
13.897
26.556
5.057
91.078

1. Administratie & advies € 45.569
De financiële administratie van Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door de provincie
Groningen. Daarnaast worden kosten gemaakt voor de accountantscontrole van de jaarrekening.
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2. Investeren in netwerken € 13.897
Samenwerken gaat niet van zelf. Het goed laten functioneren van een netwerk vraagt om onderhoud.
De in 2019 gemaakte kosten hebben betrekking op vergaderingen en bijeenkomsten. In aanvulling
hierop is in september 2019, in samenwerking met onze partners, een Fietscongres georganiseerd.
3. Communicatiekosten € 26.556
In 2019 is een start gemaakt met het vergroten van de zichtbaarheid van de RGA. Dit heeft
geresulteerd in onder meer de volgende activiteiten:
 Uitgave van een projectenboek van het programma Regionale en Innovatieve Projecten.
 Uitgave van een RGA-projectenboek waarin de projecten per deelnemer staan gerubriceerd.
 Uitgave van een factsheet bij de jaarrekening 2018 waarin de belangrijkste informatie staat
gevisualiseerd.
 (Mede)organisatie van netwerkbijeenkomsten, waaronder twee congressen (RGA-beleid en
Fiets) en twee bijeenkomsten voor raads- en Statenleden over de Toekomstagenda.
 Verslaglegging in woord en beeld van RGA-activiteiten (website, social media).
 Aanscherping website.
In 2019 kregen alle (nieuwe) raads- en Statenleden het projectenboek van de RGA en de factsheet bij
de jaarrekening digitaal en in druk toegestuurd. In mei vond het RGA-congres plaats, met als doel
input bij de deelnemers te halen voor de Toekomstagenda. Een breed gezelschap van bestuurders,
raads- en Statenleden, beleidsambtenaren en samenwerkingspartners heeft die middag meegedacht
en meegepraat over de Toekomstagenda van de RGA. In september konden raads- en Statenleden
tijdens twee bijeenkomsten reageren op de concept-Toekomstagenda. In september vond ook het
Fietscongres plaats dat heeft geresulteerd in het voornemen om in 2020 een Fietsalliantie in de regio
Groningen-Assen op te richten. Deze activiteiten zijn in foto's, video's en tekst gedeeld via de website
van de RGA en op social media. De website van de RGA heeft hiervoor een aantal technische
aanpassingen ondergaan.
4. Borging ruimtelijke kwaliteit € 5.057
Peter Veenstra (Lola Architects) heeft in maart 2019 zijn opdracht afgerond in de vorm van een
eindadvies over hoe het thema ruimtelijke kwaliteit kan worden in gevuld binnen de RGA. Dit
eindadvies is vertaald naar het thema Ruimtelijke Kwaliteit als onderdeel van de Toekomstagenda.
5. Onvoorzien € 0
In 2019 is geen beroep gedaan op de post onvoorzien.

Reserves
X en Y. Dotatie/onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten € 5.171
In 2019 is de bestemmingsreserve voor een bedrag van € 5.171 aangesproken, waardoor deze sluit
op € 372.850.
Z.
Afname van het Regiofonds € 714.646
Het Regiofonds is met € 0,71 miljoen afgenomen tot € 8,44 miljoen. Hierna wordt dit uitgebreider
toegelicht.
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Baten
1. Bijdragen van de deelnemers € 6.649.998
De jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het Regiofonds zijn vanaf de laatste actualisatie
vastgesteld op € 6,65 miljoen, voor de periode tot en met 2023.
2. Algemene inkomsten € 1.309.349
De algemene inkomsten bestaan uit de gerealiseerde Rijksbijdragen met betrekking tot de Beter
Benutten programma's en het PvA Onderwijs. De gerealiseerde bijdragen blijven ruim achter bij de
begroting (€ 4,0 miljoen). Het betreft met name afrekeningen van deze Rijkssubsidies die naar
verwachting in 2020 zullen plaatsvinden. Voor de Beter Benutten programma's kan voor maximaal ca.
€ 2 miljoen worden afgerekend. Voor Slimme en Duurzame Mobiliteit gaat het om ruim een half
miljoen euro.
Specificatie Algemene inkomsten
Beter Benutten 1

2019
289.138
298.251
721.959
1.309.349

Vervolg Beter Benutten
BO Spoor (PvA Onderwijs)
Totaal
Tabel 18: Algemene inkomsten

3. Rente € 0
In 2019 is er geen rente ontvangen.

8. Financiële planning
In onderstaande financiële planning is een koppeling gemaakt tussen de balans en de
exploitatierekening. Het geeft op hoofdlijnen inzicht in de financiële stromen.
Financiële planning 2019

Begroting 2019

Stand Regiofonds (1 januari)
Storting van de deelnemers
Algemene inkomsten
Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten
Uitgaven
Stand Regiofonds (31 december)
Tabel 19: Financiële planning
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Begroting 2019 na
wijziging

Realisatie 2019

5.448.509
6.650.002
98.000

9.159.347
6.649.998
4.029.744

11.440.268

16.833.665

9.159.346
6.649.998
1.309.349
5.171
8.679.164

756.243

3.005.424

8.444.700

Bijlage 1 Bijdrage deelnemers 2019
Deelnemers
Provincie

Groningen
Drenthe
Groningen
Assen
Westerkwartier
Noordenveld
Tynaarlo
Het Hogeland
Midden-Groningen

Gemeente

Totaal
Tabel 21: deelnemers in 2019

Gemeente Tynaarlo
4%

BIJDRAGE DEELNEMERS 2019
Gemeente Het Hogeland
2%

Gemeente
Noordenveld
4%
Gemeente
Westerkwartier
Gemeente Assen
4%
14%

Gemeente Midden-Groningen
6%

Provincie Groningen
28%

Gemeente
Groningen
24%
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Provincie Drenthe
14%

Storting
1.848.308
921.732
1.611.570
931.190
240.416
253.585
300.003
126.792
416.402
6.649.998
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1. Inleiding
Proces
Voor u ligt de conceptbegroting van Regio Groningen-Assen (RGA) voor het boekjaar 2021. Met deze
begroting maakt de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de verwachte financiële stromen voor 2021
inzichtelijk. Conform het Convenant Regio Groningen-Assen 2014 wordt de conceptbegroting via de
Colleges ter kennis van raden en Staten gebracht. Hierdoor worden zij in de gelegenheid gesteld hun
zienswijze te geven. Daarna stelt de Stuurgroep, kennisgenomen hebbende van deze zienswijzen, de
begroting vast.
Vorig jaar hebben we met onze deelnemers het RGA-beleid geactualiseerd. Zij spraken unaniem hun
waardering uit voor de bestuurlijke samenwerking binnen de RGA en droegen ideeën en onderwerpen
aan die de positie van de regio Groningen-Assen verder kunnen verstevigen. Dat heeft geresulteerd in
de Toekomstagenda ‘Kwaliteitssprong voor de regio’. Het verdient de voorkeur dat raden en Staten
zich uitgesproken hebben over de Toekomstagenda van de RGA alvorens deze begroting te
behandelen. In de Toekomstagenda wordt namelijk de dekking voor deze begroting gereserveerd.
De planning- en controlcyclus van de regio, die is afgestemd op die van de negen deelnemers, is
leidend voor de voorliggende begroting.
Achtergrond
Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen twee provincies (provincies
Drenthe en Groningen) en 7 gemeenten (gemeenten Assen, Groningen, Midden-Groningen,
Noordenveld, Tynaarlo, Westerkwartier en Het Hogeland). Vanuit de volle overtuiging dat de oplossing
van ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag, morgen en overmorgen niet stoppen bij
de gemeente- en provinciegrenzen, werken we ruim 22 jaar samen aan het versterken van de
economie en gebiedskwaliteiten. Infrastructuur en de kwaliteit van de steden en het omliggende
gebied zijn sindsdien sterk verbeterd. Dit betekent niet dat de regio klaar is. Zorgen dat deze mooie
regio nog meer tot bloei komt, is de uitdaging waar we met zijn allen de komende jaren voor staan (zie
voor meer informatie www.regiogroningenassen.nl).
Ambitie
De ambitie van het samenwerkingsverband is: het benutten en uitbouwen van economische kansen
en het behouden en versterken van gebiedskwaliteiten. De RGA werkt vanuit deze ambitie aan vier
thema's:
1. Economie: Regio Groningen-Assen heeft een belangrijke functie als economisch kerngebied
in Noord-Nederland. Het permanent ontwikkelen van deze positie is van groot belang voor
ondernemers en inwoners. Er wordt gewerkt aan onder andere het opstellen van een
regionaal economisch profiel, organiseren van bijeenkomsten vanuit het economisch platform
en afstemming over de uitgifte van bedrijventerreinen.
2. Mobiliteit: De samenhang tussen steden en platteland wordt steeds sterker. Bereikbaarheid is
een noodzakelijke voorwaarde voor een goede regionale ontwikkeling. Het aantal dagelijkse
verplaatsingen groeit de komende jaren sterk door. De belangrijkste opgave binnen mobiliteit
is om deze verplaatsingen met elkaar te verknopen, verslimmen en vergroenen. Er wordt
gewerkt aan het uitbouwen en vergroenen van het stelsel van hubs, een snelfietsnetwerk, een
schaalsprong in het OV en de digitaliseringsopgave vanuit Smart Mobility en MaaS
3. Ruimtelijke kwaliteit: Cultureel en landschappelijk erfgoed zijn de dragers van een
aantrekkelijk woonwerkgebied. De regio combineert vrijheid, ruimte en ecologische kwaliteiten
met een breed spectrum aan stedelijke en dorpse voorzieningen. Om de regionale ambitie te
realiseren zal ruimtelijke kwaliteit veel meer een leidende rol spelen in de vormgeving van de
opgaven op het gebied van energie, economie, wonen, voedsel, klimaatadaptatie en
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waterhuishouding. Deze transitieopgaven hebben een grote ruimteclaim en impact op de
ruimtelijke kwaliteit van zowel de steden als het landschap.
4. Wonen: De woningbouwopgaven binnen de regio worden op elkaar afgestemd en gemonitord
in het streven naar een gevarieerd aanbod van woningen in een kwalitatief hoogwaardige
woon- en leefomgeving. Zo wordt voorkomen dat er in de regio te veel of te weinig gebouwd
wordt. We zetten in op faciliteren bij de totstandkoming van de Verstedelijkingsstrategie en het
in kaart brengen van de herstructureringsopgave van verouderde woningen in de hele regio.
De vrijwillige regionale samenwerking in de Regio Groningen-Assen is de laatste jaren uitgegroeid
naar een volwaardige netwerkorganisatie waar bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke
organisaties volop in meedraaien en meewerken aan deze ambitie. De betrokkenheid van deze
verschillende partners bewijst dat Regio Groningen-Assen door de jaren heen is uitgegroeid tot een
waardige en waardevolle samenwerking waarmee successen worden behaald. De komende jaren zal
daarom worden ingezet op het verder vormgeven en faciliteren van de netwerkorganisatie door een
goede verantwoording, gerichte communicatie en ontmoeting
Wilt u meer weten over Regio Groningen-Assen? Volg ons op Twitter, LinkedIn of neem een kijkje op
onze site of ons Youtube kanaal.
Leeswijzer
De begroting 2021 geeft inzicht in de financiën van Regio Groningen-Assen. Achtereenvolgens gaat
hoofdstuk 2 in op de financiële planning. Dit hoofdstuk beschrijft de verwachte onttrekkingen en
inkomsten van het Regiofonds. De voor de komende jaren geformuleerde thema's en activiteiten zijn
in hoofdstuk 3 vertaald naar de financiële implicaties voor 2021. In hoofdstuk 3 wordt een toelichting
gegeven op de organisatie van de RGA. In hoofdstuk 4 wordt de begroting van het Regiobureau
gepresenteerd met een korte toelichting. Tenslotte zijn in de bijlagen de jaarlijkse bijdragen van de
deelnemers aan het Regiofonds en het financieel kader 2021 opgenomen. Alle bedragen in deze
begroting zijn in euro's.
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2. Financiële planning
De financiële planning van Regio Groningen-Assen geeft inzicht in de verwachte inkomsten en
onttrekkingen van het Regiofonds. In de begroting is uitgegaan van de thema's - en de activiteiten die
daaruit voortvloeien - in de geactualiseerde Regiovisie Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de
regio 2020-2025'.
In de tabel financiële planning is een gewijzigde begroting 2020 toegevoegd. Hierin is het resultaat uit
de jaarrekening 2019 verwerkt. De begrote kosten met betrekking tot de thema's zijn € 6,2 miljoen
hoger dan in de oorspronkelijke begroting 2020. Voor het overgrote deel betreft dit doorgeschoven
posten uit 2019. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020 aan
de uitgavenkant zijn:
• Voor projecten die gefinancierd worden met Rijkssubsidies zijn diverse afrekeningen van de Beter
Benutten-programma's wel gereed, maar in 2019 niet afgerekend (ca. € 2,1 miljoen). Daarnaast
zijn de subsidies voor Onderwijsaanpak en Slimme en Duurzame Mobiliteit niet, of deels
opgevraagd (ca. € 0,7 miljoen). De realisatie van deze rijkssubsidies schuift door naar 2019.
• De in 2019 niet opgevraagde Regiofondsbijdragen voor Substantiële projecten (€ 0,1 miljoen),
Regiopark (€ 0,2 miljoen) en het Basispakket (€ 4,0 miljoen) schuiven door naar 2020.Veelal zijn
deze projecten fysiek wel, maar financieel nog niet afgerond. Een reservering voor 2020 (€ 1,0
miljoen uit het Basispakket) schuift door naar 2021.
• Beter Benutten heeft bij het Rijk onder verschillende namen een opvolger gekregen. Voorgesteld
wordt om onder de noemer 'Verknopen, Vergroenen en Verslimmen' € 0,4 miljoen op te nemen
voor 2020.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020 aan de inkomstenkant
is:
• De Algemene inkomsten hebben betrekking op te realiseren Rijkssubsidies. Hierboven is
toegelicht dat voor ca. € 3,0 miljoen de rijksbijdragen niet zijn opgevraagd en derhalve is de
subsidie voor hetzelfde bedrag niet gerealiseerd;
De stortingen van de afzonderlijke gemeenten en provincies aan het Regiofonds zijn opgenomen in
bijlage 1. De financiële kaders voor de lange termijn zijn samengevat in bijlage 2.

Financiële planning
Saldo regiofonds (1 januari)
Begrote inkomsten
Storting van de deelnemers
Algemene inkomsten
Verwachte rente
Totale inkomsten
Begrote uitgaven
Regiobureau
Voorziening frictiekosten
Thema's
Totale uitgaven
Saldo regiofonds (31 december)
Tabel 1: Financiële planning 2020 en 2021
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Begroting 2020

Begroting 2020 na
wijziging

Begroting 2021

3.005.424

8.444.701

2.153.183

6.649.998
6.649.998

6.650.002
3.011.806
9.661.808

6.649.998
6.649.998

711.380

1.130.548

919.620

8.586.428
9.297.808
357.614

14.822.779
15.953.327
2.153.183

7.022.628
7.942.248
860.933

3. Begroting thema's 2021
Het jaar 2020 is een overgangsjaar van de oude geactualiseerde Regiovisie ('Veranderde context,
blijvend perspectief') naar de nieuwe: Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio'. In dit
onderdeel van de begroting wordt een overzicht gegeven van de verwachte kosten voor het jaar 2021,
op basis van de thema's en actiepunten in de Toekomstagenda. Deze thema's zijn:
1. Economie
2. Mobiliteit
3. Wonen
4. Ruimtelijke Kwaliteit
Uit de Toekomstagenda:
Economie, wonen en mobiliteit zijn sterk met elkaar verweven. Mensen willen wonen in een fijne
omgeving, die in tijd gemeten niet te ver van hun werk ligt. Het vierde thema Ruimtelijke kwaliteit is
nieuw toegevoegd aan de Toekomstagenda vanwege het belang ervan voor het welslagen van de drie
bestaande thema’s. Uit de Evaluatie kwam de wens naar voren meer aandacht te besteden aan
ruimtelijke kwaliteit. Van oudsher is dit ook een thema van de RGA maar de laatste jaren bleef dit
onderbelicht.
Een belangrijke voorwaarde om de thema's te kunnen uitvoeren is het monitoren van ontwikkelingen
en het verkennen van kansen. Daarvoor zal in 2020/21 een integrale Regiomonitor worden
ontwikkeld. De post 'Overige instrumenten' is toegevoegd om activiteiten te financieren die benoemd
zijn in de Toekomstagenda maar die niet direct gekoppeld kunnen worden aan een van de vier
thema's.
Thema's en activiteiten
Economie
Mobiliteit
Ruimtelijke kwaliteit
Wonen
Monitoren en verkennen
Overige instrumenten
Totaal

Begroting 2020

Begroting 2020 na
wijziging

171.428
4.260.000
4.132.000
23.000
8.586.428

171.428
9.743.540
4.796.811
111.000
14.822.779

Begroting 2021
171.428
5.325.000
1.240.700
50.000
185.500
50.000
7.022.628

Tabel 2: Begroting thema's en activiteiten 2021

Toelichting op begroting thema's en activiteiten 2021
A.

Economisch Platform € 171.428

Uit de Toekomstagenda:
Wij willen de banden tussen overheden, ondernemers en onderwijs versterken. De economie in zowel
Groningen als Assen ziet er anders uit dan in andere delen van Nederland. Het aandeel grote
bedrijven is lager en het aantal sterke clusters van bedrijven is minder. Dit is niet alleen een zwakte.
Ondernemers zijn er meer aan gewend om goed te moeten zoeken naar de juiste
samenwerkingspartners. Samenwerkingen komen hierdoor snel tot stand. En dat biedt kansen voor de
regionale economie.
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Begroting 2021
In de Toekomstagenda is € 0,86 miljoen voor het Economisch Platform beschikbaar gesteld voor de
jaren 2021-2025 (€ 0,17 per jaar). De gemeenten Groningen en Assen zorgen voor de uitvoering van
de werkzaamheden ten behoeve van het Economisch Platform Regio Groningen-Assen. In 2021
werken we aan de uitvoering van de in 2020 nieuw opgestelde koers en strategie samen met het
bedrijfsleven in het Economisch Platform. Ondernemers, onderwijs en overheid werken aan een
agenda met concrete activiteiten die de economie in de regio versterkt.
Binnen het thema wordt samen met de deelnemers inhoud gegeven aan:
•
Het verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat;
•
Bedrijfsontwikkeling en -vestiging;
•
Verbondenheid met andere regio’s;
•
Profileren van de regio als attractieve stadsregio waarin het prettig werken en wonen is.
De sturing door de RGA op het thema vindt plaats volgens een planning- en controlcyclus (begroting,
rapportering en verantwoording van de beide steden).
B.

Thema Mobiliteit € 5.325.000

Uit de Toekomstagenda:
De belangrijkste opgave binnen mobiliteit ligt bij verknopen, verslimmen en vergroenen. We zetten in
op het uitbouwen en vergroenen van het stelsel van hubs, een netwerk van doorfietsroutes naar beide
provinciehoofdsteden, een schaalsprong in het OV en de digitaliseringsopgave vanuit Smart Mobility
en MaaS. Aandachtspunt voorts is het bereikbaar houden van de regio Groningen-Assen tijdens de
grote infrastructurele projecten Spoorzone en Aanpak Ring Zuid.
Mobiliteit
Basispakket
Beter Benutten 1
Vervolg Beter Benutten
PvA Onderwijs
Slimme en Duurzame Mobiliteit
Verknopen, Vergroenen en Verslimmen
Totaal
Tabel 3: Thema Mobiliteit

Begroting 2020
4.260.000
4.260.000

Begroting 2020 na
wijziging
7.341.400
461.423
861.714
183.619
523.140
372.245
9.743.540

Begroting 2021
5.000.000
325.000
5.325.000

Wijzigingen begroting 2020
Basispakket
Voor enkele projecten is uitstel verleend of is de bijdrage niet opgevraagd. Voor deze projecten
schuiven de bijdragen (in totaal ca. € 4 miljoen) door naar 2020 en 2021.
Beter Benutten 1
Het BB1-programma omvatte ruim € 20 miljoen aan projecten, waarvan circa € 10 miljoen via de RGA
liep. Hiervan is € 7,3 miljoen afkomstig van het Rijk en € 2,7 miljoen bestaat uit Regiofondsbijdragen.
Van het BB1-programma heeft in 2016 de inhoudelijke en financiële verantwoording plaatsgevonden
met het Rijk. Hierbij waren meerdere projecten nog niet afgerond. Met het Rijk is afgesproken dat de
RGA verantwoordelijk is voor de eindafrekening van de projecten. Van één project heeft de
eindafrekening nog niet kunnen plaatsvinden. Dit gebeurt in 2020.
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Vervolgprogramma Beter Benutten
Voor de periode 2015 tot eind 2017 is het Vervolgprogramma Beter Benutten (VBB) opgezet, met een
totale omvang van maximaal € 22 miljoen. Het Rijk draagt € 9,4 miljoen bij en de regionale
cofinanciering wordt gevoed door de partners in de RGA.. Het Rijk heeft ingestemd met een vertraging
van de plannen van Groningen Bereikbaar met een uitloop naar 2018 vanwege de omvangrijke
werkzaamheden rondom de stad Groningen. De meeste uitgaven voor VBB zijn in 2017 en 2018
gedaan. De Rijksbijdrage wordt via de RGA uitbetaald aan de uitvoerende partijen.
Omdat landelijk afgesproken is dat het ITS (intelligente transportsystemen)-programma, onderdeel
van VBB, doorloopt tot 2020 kan VBB ook dan pas worden afgewikkeld. In 2018 heeft de inhoudelijke
verantwoording plaatsgevonden met het Rijk; in 2020 vindt de financiële eindafrekening van VBB met
het Rijk plaats. De langere doorloop brengt extra personeelskosten met zich mee. Onderzocht wordt
of een deel van deze kosten nog ten laste van VBB gebracht kan worden.
Onderwijsaanpak
Eén van de onderdelen van Beter Benutten is de onderwijsaanpak. De middelen van het Rijk lopen via
de RGA, waarbij er geen Regiobijdrage nodig is. Fase 3 van de onderwijsaanpak is inmiddels
uitgevoerd, maar nog niet afgerekend. Fase 4 is in 2019 beschikt en uitvoering vindt plaats in 2020.
Slimme en duurzame mobiliteit
Door het Rijk wordt ingezet op een vervolg van het VBB-programma. Dit wordt 'Slimme en duurzame
mobiliteit' of 'Korte termijn aanpak' genoemd. Voor 2018 is een budget beschikbaar gesteld voor de
corridoraanpak Groningen-Assen. Deze aanpak betreft een aantal maatregelen op de corridor
Groningen-Assen om het autogebruik te verminderen. In 2019 was voor deze corridoraanpak nog
circa € 110.000 beschikbaar. Uitvoering en cofinanciering vindt plaats door de verschillende partners
(onder meer Groningen Bereikbaar en provincie Drenthe). Deze projecten dienen echter nog te
worden afgerekend door de deelnemers met de RGA. Daarnaast heeft het Rijk in het BO MIRT van
2018 en 2019 ca. € 0,4 miljoen beschikbaar gesteld aan Groningen Bereikbaar voor de
werkgeversaanpak in 2019 en 2020. Net als bij de onderwijsaanpak komen de middelen van het Rijk
bij de RGA binnen. Er zijn geen middelen vanuit het Regiofonds nodig.
Verknopen, Vergroenen Verslimmen
Bij de jaarrekening van 2018 heeft een vrijval van Beter Benutten-middelen plaatsgevonden van ca.
0,4 miljoen. Omdat het hier middelen van het Rijk betreft bestemd voor bereikbaarheid is door de
Stuurgroep besloten dat deze middelen opnieuw ten behoeve van bereikbaarheid – in de geest van
Beter Benutten – zouden worden ingezet. De opvolger van dit programma heet bij het Rijk inmiddels
'Korte termijn aanpak' en/ of 'Slimme en duurzame mobiliteit'.
In dit kader wordt voor de begroting van 2020 een aantal maatregelen voorgesteld om een deel van
deze middelen in te zetten. Gevraagd wordt om de helft van deze bijdrage in 2020 in te zetten voor
een aantal slim en groene projecten/ programma’s. Het betreft :
- Doorfietsroutes (€ 150.000): De realisatie/ uitrol van de doorfietsroutes vanuit de dorpen in de
regio naar de beide steden Groningen en Assen.
- Logistiek (€ 50.000): in het kader van 'Slim en Groen Onderweg' (de Noord-Nederlandse
ambitie om in 2035 emissievrij te zijn voor zover dat binnen de mogelijkheden van de
overheden ligt) wordt gewerkt langs een 13-tal actielijnen. De actielijn Logistiek wordt
gecoördineerd vanuit Regio Groningen-Assen. Dit vanwege het feit dat het accent bij logistiek
ligt bij zero-emissie binnensteden. En Assen en Groningen werken aan zero-emissie-zones in
hun binnenstad. Het is de filosofie dat door hiermee te beginnen de transitie naar slimmer en
groener transport een aanvang neemt naar een groter gebied. Voor 2020 is afgesproken met
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het Rijk te komen met een integraal plan van aanpak voor Noord-Nederland. Het Rijk stelt
hierbij dan € 100.000 inclusief btw ter beschikking.
- Smart mobility (€ 30.000): voor 2020 wordt voorgesteld samen met onze partners een visie
hierop te ontwikkelen.
- Digitalisering (€ 60.000): een belangrijke opgave binnen het bereikbaarheidsdossier is de
‘digitale weg op orde’. De RGA voert het projectleiderschap momenteel voor een
inventarisatie van de nulsituatie voor Noord- Nederland. Sweco voert dit onderzoek uit.
Voorjaar 2020 is dit onderzoek gereed. Zeven koplopers, waaronder beide provincies en de
gemeenten Assen en Groningen werken hier aan. Na oplevering van het onderzoek zijn we
echter nog niet klaar, maar komen we in een volgende fase. In de gezamenlijkheid van de
RGA kan een bijdrage voor het vervolg verstandig zijn om hiermee een volgende stap te
faciliteren en/of ook de niet-koploper-gemeenten in onze regio te laten aansluiten. We
reserveren hiervoor.
Begroting 2021
Basispakket
Het basispakket is in 2021 voor het grootste deel afgerond. Alleen het project Spoorzone Groningen
en het project Norgerbrug in Assen zijn voor 2021 in de begroting opgenomen.
Verknopen, vergroenen en verslimmen
In 2020 stellen we een mobiliteitsstrategie voor de hele regio Groningen-Assen op. Kernbegrippen
hierin zijn verknopen, vergroenen en verslimmen. Voor 2021 is een bijdrage gereserveerd voor
maatregelen die hieronder vallen. Te denken valt hierbij aan smart mobility, slimme logistiek,
doorfietsroutes, gedragsbeïnvloeding, deelmobiliteit, doorontwikkeling hubs/P+R's en schaalsprong
OV.
Lopende projecten Mobiliteit
Programma Infra & OV Leek-Roden

uitvoering

FlorijnAs

uitvoering

Bus/treinknooppunt station Bedum

uitvoering

Doorontwikkeling P+R Zuidhorn

uitvoering

Groningen Spoorzone

uitvoering

Kwaliteitsmaatregelen N-360

uitvoering

Fietsroute Plus Zuidhorn - Groningen

Afgerond, nog niet afgerekend

Bus/treinknooppunt Station Haren

Afgerond, nog niet afgerekend

Norgerbrug

In de planning

Tabel 4: Uitvoeringsprojecten Mobiliteit (2020 en 2021)
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C.

Ruimtelijke kwaliteit € 1.240.700

Ruimtelijke kwaliteit
Regionale en Innovatieve projecten
Groeningen
PvA Ruimtelijke Kwaliteit
Regiopark
Substantiële Projecten
GAE
Totaal

Begroting 2020

Begroting 2020 na
wijziging

2.500.000
632.000
1.000.000
4.132.000

2.682.011
130.000
30.000
814.800
140.000
1.000.000
4.796.811

Begroting 2021
680.700
225.000
177.000
158.000
1.240.700

Tabel 5: Overzicht van de deelprogramma's van Regionale en Innovatieve Projecten.

Uit de Toekomstagenda:
Ruimtelijke kwaliteit gaat veel meer een leidende rol spelen in de vormgeving van de opgaven op het
gebied van energie, economie, wonen, voedsel, klimaatadaptatie en waterhuishouding. Deze
transitieopgaven hebben een grote ruimteclaim en impact op de ruimtelijke kwaliteit van zowel de
steden als het landschap. Deze thema’s vragen om een integrale gebiedsontwikkeling op regionaal
niveau. Immers op regionaal niveau komen nationale ambities in aanraking met concrete lokale
plannen.
Wijzigingen begroting 2020
Voor Ruimtelijke kwaliteit is een budget geraamd van € 5,17 miljoen voor de periode 2021-2025,
waarvan € 3,0 miljoen voor de regeling Regionale en Innovatieve Projecten. De resterende € 2,17
miljoen is in principe beschikbaar voor het programma Groeningen en het nog op te stellen Plan van
Aanpak Ruimtelijke Kwaliteit.
Omdat de Toekomstagenda nog moet worden vastgesteld, wordt voorgesteld de kosten voor
Ruimtelijke Kwaliteit in 2020 vooralsnog te dekken uit de vrijgevallen middelen.
Groeningen / Plan van Aanpak Ruimtelijke Kwaliteit
Het budget wordt onder meer ingezet voor het project Groeningen. In juni 2020 wordt het
uitvoeringsprogramma hiervoor in de Stuurgroep voorgelegd. 2020 is een overgangsjaar, omdat er al
wel voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor het plan van aanpak
Ruimtelijke Kwaliteit. De verwachting is dat dit in 2021 wordt vastgesteld.
Lopende projecten uit voorgaande programma's.
Voor de programma's Substantiële Projecten en Regiopark geldt dat een bijdrage of afrekening uit
2019 doorschuift naar 2020.
Begroting 2021
Regionale en Innovatieve Projecten
Tot 2021 is voor de regeling Regionale en Innovatieve Projecten (REIP) een budget van € 9,5 miljoen
beschikbaar. Het budget is beschikbaar voor projecten die een aantoonbare meerwaarde voor de
regio hebben en een sterk innovatief karakter kennen. Om in aanmerking te komen voor een
financiële bijdrage geldt een aantal spelregels. Het idee moet aansluiten bij één of meer thema's van
Regio Groningen-Assen. Bij het beoordelen van de initiatieven gelden vijf criteria: urgentie, regionaal,
samenwerking, innovatie en duurzaamheid. Belangrijk onderdeel van de beoordeling van de aanvraag
is een korte en krachtige pitch aan de adviescommissie. Circa 45 projecten zijn tot en met 2019
gehonoreerd met een totale bijdrage van € 4,6 miljoen, waarvan circa € 3,7 miljoen is beschikt. Gelet
op de onzekerheid van het aantal nog te honoreren projecten en omvang van de bijdrage hiervan is
voor de begroting van 2020 een inschatting gemaakt van de uitgaven. Deze inschatting is gebaseerd
op enerzijds de reeds toegekende projecten. Anderzijds is voor de nieuw te verwerven projectrondes
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een aanname gedaan. Er blijft dan een restant over van het budget ter grootte van ca. € 3 miljoen. Dit
bedrag (aangevuld met een eventueel restant van het budget 2020) is gereserveerd voor de periode
2021-2025. Dit betekent dat er jaarlijks € 0,6 miljoen beschikbaar is voor de Regionale en Innovatieve
Projecten.
Overzicht lopende projecten in
Noordoosthoek Hoornsemeer

uitvoering

Healthhub Roden

uitvoering

Innovatieboerderij Zuidhorn

uitvoering

Woldwijk Ten Boer 1

uitvoering

Woldwijk Ten Boer 2

uitvoering

Smart Campus Zernike

uitvoering

Natuur- en landschapsboerderij

uitvoering

Mountainbikeroutes Noordenveld

uitvoering

Living Lab

uitvoering

Groeningen

uitvoering

Feest! In Oost en West

uitvoering

Riolering Euvelgunne

uitvoering

Facilitair Centrum Interzorg

uitvoering

Spraakmakend Media

uitvoering

Reconditionering OVL-masten

uitvoering

Kultuureiland

uitvoering

Challenge the future

uitvoering

Matchmaker Innovatie MOI

uitvoering

De Poolse Bruid

uitvoering

De Groene Stoel

uitvoering

De Noorderlingen

uitvoering

Veenlijn

uitvoering

Aan de andere kant

uitvoering

Drone Festival TT-Assen

uitvoering

Top Dutch Solar Racing

uitvoering

Poort tot de Onlanden

uitvoering

Westerkwartier Paardenkwartier

uitvoering

PlukN

uitvoering

Boomhutbattle

uitvoering

Tabel 6: Lopende projecten Regionale en Innovatieve projecten

Groeningen
Voor het programma Groeningen is in 2020 een start gemaakt. In 2021 kunnen de eerste projecten
worden gefinancierd, deels vanuit de RGA en deels vanuit subsidies. Vooruitlopend op het
uitvoeringsprogramma Groeningen begroten we € 225.000 voor 2021.
Plan van Aanpak Ruimtelijke Kwaliteit
Het Plan van Aanpak Ruimtelijke Kwaliteit geeft, in aanvulling op Groeningen en de regeling
Regionale en Innovatieve Projecten, een nadere specificering op dit thema. Vooruitlopend op het Plan
van Aanpak begroten we € 177.000 voor eventuele projectvoorstellen vanuit de deelnemers.
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Regiopark
Het programma Regiopark wordt sinds 2014 afgebouwd. Bestaande afspraken worden nagekomen,
maar er worden geen nieuwe projecten meer toegevoegd. Deze koerswijziging is gelijktijdig met de
vorige Actualisatie in 2014 vastgesteld. De verwachting is dat het laatste project van Regiopark in
2021 wordt afgerekend.
Lopende projecten Regiopark
Versterking recreatieve infra, landschap EHS Reitdiepgebied

afgerond, nog niet afgerekend

Entree Meerweg i.r.t. RVZ

uitvoering

Programma landschapsopgaven/recreatie en water IGS

uitvoering

Tabel 7: Overzicht van lopende Regiopark projecten

D.

Wonen € 50.000

Uit de Toekomstagenda:
We stemmen de gemeenschappelijke woningbouwopgave binnen de regio op elkaar af en monitoren
deze. We zetten in op faciliteren bij de totstandkoming van de Verstedelijkingsstrategie en het in kaart
brengen van de herstructureringsopgave van verouderde woningen in de hele regio.
Begroting 2021
De woningmarktonderzoeken 2017 en 2020 hebben een lijst aanbevelingen opgeleverd. Om deze in
gezamenlijkheid op te pakken vormen we werkgroepen, organiseren we kennis- en
netwerkbijeenkomsten en laten we onderzoeken uitvoeren.
Naast deze kosten worden in het kader van het thema Wonen ook monitoringskosten gemaakt. Deze
zijn begroot onder Monitoren en Verkennen
E. Monitoren en Verkennen € 185.500
Uit de Toekomstagenda:
De RGA monitort jaarlijks de ontwikkelingen op het gebied van Economie, Wonen en Mobiliteit. De
resultaten daarvan worden geanalyseerd en besproken aan de bestuurstafels van de RGA. We willen
deze datagedreven sturing intensiveren, een regionale kennisbank opzetten en één Regiomonitor
ontwikkelen.
Monitoren en Verkennen
Regiomonitor
Economie
Wonen
Mobiliteit
Verkennen
Totaal

Begroting 2020
3.000
5.000
15.000
23.000

Begroting 2020 na
wijziging
42.500
3.000
2.500
63.000
111.000

Begroting 2021
80.000
3.000
2.500
100.000
185.500

Tabel 8: Instrumenten ten behoeve van monitoring

Wijzigingen begroting 2020
Regiomonitor
In de Toekomstagenda 2020-2025 is de wens uitgesproken om te komen tot één Regiomonitor: de
RGA monitort jaarlijks de ontwikkelingen op het gebied van Economie, Wonen en Mobiliteit. De
resultaten daarvan worden geanalyseerd en besproken aan de bestuurstafels van de RGA. In de
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komende beleidsperiode willen we deze datagedreven sturing intensiveren, een regionale kennisbank
opzetten en één Regiomonitor ontwikkelen. Daarvoor werken we samen met o.a. dataspecialisten bij
de deelnemers en het CBS Urban Data Center (UDC).
In 2020 is voor €7.500 opdracht gegeven aan het CBS UDC voor het opstellen van een plan van
aanpak voor de Regiomonitor. Voor een vervolgfase - de inventarisatiefase - reserveren we nog eens
€ 15.000. Vanwege de noodzaak om een andere oplossing te vinden voor de productie van de
woningmarktrapportages reserveren we aanvullend een budget van € 20.000.
Wonen
De belangrijkste actuele woningbouw- en woningmarktgegevens van Regio Groningen-Assen worden
via monitoring door de gemeente Assen, in samenwerking met de gemeente Groningen, bijgehouden
en verwoord in een halfjaarlijkse woningmarktrapportage. De gemeente Assen heeft de afgelopen
jaren 'om niet' de woningmarktmonitor voor haar rekening genomen. In opdracht van de Stuurgroep
gaan we de woningmarktmonitor nu integreren in een Regiomonitor. Voor het opstellen van de
woningmarktmonitor is een jaarlijkse verplichting van € 2.500 aangegaan met de NVM voor het
verkrijgen van verkoopcijfers van de woningbouw per gemeente.
Mobiliteit
Voor 2020 is € 15.000 begroot voor de tweejaarlijkse mobiliteitsmonitor. Verder is €15.000 begroot
voor vervolguitwerkingen in het kader van de Mobiliteitsstrategie (m.n. schaalsprong OV) en kleinere
onderzoeken, geïnitieerd vanuit een gesignaleerde informatiebehoefte vanuit de regio. Het overige
deel (€ 33.000) betreft de kosten voor het opstellen en afronden van de in 2019 gestarte actualisatie
van de netwerkanalyse, die nu 'regionale mobiliteitsstrategie' heet.
Begroting 2021
Regiomonitor
Op basis van de vastgestelde doelen uit het plan van aanpak en de hieraan gekoppelde
inventarisatiefase uit 2020, ronden we in 2021 de ontwikkeling van de Regiomonitor af. Voor de
realisatie van de monitor reserveren we € 80.000. De woningmarktmonitor en mobiliteitsmonitor gaan
onderdeel uitmaken van de Regiomonitor. Hiervoor worden vanaf 2021 geen aparte budgetten meer
gereserveerd.
Economie
Eind 2012 zijn in de RGA afspraken gemaakt over de reductie van capaciteit in bedrijventerreinen. Via
monitoring blijft de RGA de ontwikkelingen naar vraag en aanbod van werklocaties volgen (€ 3.000).
Daarbij worden ook trends in de markt in beeld gebracht.
Wonen
Voor het opstellen van de woningmarktmonitor is een jaarlijkse verplichting van € 2.500 aangegaan
met de NVM voor het verkrijgen van verkoopcijfers van de woningbouw per gemeente.
Verkennen
We willen de demografische, economische en mobiliteitsontwikkelingen in de regio Groningen-Assen
goed in beeld hebben, zodat wij onze deelnemers kunnen ondersteunen met actuele en accurate
informatie die zij ook voor hun eigen beleidsvorming kunnen gebruiken. Monitoring levert betere
analyses op - die op hun beurt weer aanleiding kunnen zijn om nadere verkenningen te doen. Nadere
verkenningen van een onderwerp kunnen ook uitgevoerd worden op verzoek van de deelnemers of op
basis van signalen vanuit het Rijk. De afgelopen jaren is gebleken dat er veelvuldig 'extra'
onderzoeken zijn uitgevoerd en inzet is verricht op onderdelen die vooraf niet begroot waren. Denk
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hierbij aan de woningmarktanalyses, actualisaties, netwerkanalyses of tellingen op P+R's. Wij
reserveren hiervoor een budget van € 100.000.

E.

Overige instrumenten € 0

Overig

Begroting 2020 na
wijziging

Begroting 2020

RGA-visie 2025-2050
Totaal

-

Begroting 2021
-

50.000
50.000

Tabel 10: Overige instrumenten

Opstellen Regiovisie 2025 - 2050
De huidige Regiovisie beslaat de periode 1999-2030. Sommige ontwikkelingen zijn snel gegaan: de
reizigersaantallen in het busvervoer voor 2040 zijn bijvoorbeeld nú al gehaald. Sommige
ontwikkelingen zijn juist vertraagd door de economische crisis: er zijn de afgelopen jaren te weinig
woningen gebouwd. En van ontwikkelingen als klimaatverandering en duurzaamheid hadden we in
2000 nog nauwelijks gehoord. Het is daarom verstandig, ook gelet op het advies van het College van
Rijksadviseurs, om tijdig met het opstellen van een nieuwe Regiovisie te beginnen. De komende
periode gaan we werken aan het opstellen van een nieuwe Regiovisie voor de periode 2025-2050. De
Verstedelijkingsstrategie en de uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vormen hiervoor
belangrijke ingrediënten. Na oplevering van de Regiomonitor starten we met het opstellen van de
Regiovisie 2025-2050. In de Toekomstagenda is € 125.000 gereserveerd voor de Regiovisie, waarvan
€ 50.000 in 2021.

4.

Begroting organisatie 2021

Als uitgangspunten voor de formatiekosten gelden het op 13 juni 2014 door de Stuurgroep
vastgestelde reorganisatieplan en de evaluatie van het Dagelijks Bestuur van medio 2016. Er is
onderscheid gemaakt tussen enerzijds apparaatskosten (formatiekosten + huisvesting, kantoor en
ICT) en anderzijds generieke kosten ten behoeve van de uitvoering. De apparaatskosten hebben
betrekking op alle kosten die met het functioneren van het Regiobureau samenhangen. De generieke
kosten hebben een direct verband met de uitvoering van de opgaven van het Regiobureau. Deze
staan los van de organisatie van het bureau.

4.1

Apparaatskosten € 779.620

Apparaatskosten
Vaste formatie (inclusief tijdelijke formatie)
Frictiekosten
Scholing & opleiding
Huisvesting, kantoor & ICT
Totaal

Begroting 2020
619.000
12.380
57.000
688.380

Begroting 2020 na
wijziging
695.000
211.648
13.900
72.000
992.548

Begroting 2021
681.000
13.620
85.000
779.620

Tabel 11: Apparaatskosten

Wijziging begroting 2020
Vaste formatie
De begroting voor 2021 is gebaseerd op een bezetting (7,95 fte), vergelijkbaar met de voorgaande
jaren. Er zijn drie verklaringen voor de hogere kosten voor formatie. Ten eerste heeft het de voorkeur
om medewerkers van Regio Groningen-Assen vanuit de deelnemers te detacheren. Ten opzichte van
eerdere jaren is detachering vanuit de deelnemers minder goed gelukt waardoor gebruik wordt
gemaakt van inhuur via payroll. Ten tweede is per 31 december 2018 de financiering voor de formatie
van 0,6 fte vanuit VBB vervallen. Het Programma loopt echter door in 2020. Ten derde is met de
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ingang van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) de opslag voor inhuur via payroll verhoogd
waardoor de loonkosten hoger uitvallen.
Verhuizing
In verband met de herhuisvesting van het Regiobureau van de RGA zullen er extra kosten worden
gemaakt voor bijvoorbeeld de verhuizing, inrichting of aanleg van ICT. De incidentele kosten in
verband met de verhuizing worden geschat op € 25.000.
Frictiekosten
Driessen hanteert een opslagfactor over het brutoloon van de medewerker. Dit betekent per
medewerker extra kosten van jaarlijks een kleine € 10.000 tot wel meer dan € 25.000. Per 1 januari
2020 zijn deze bedragen verder toegenomen als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).
Om deze kosten te voorkomen heeft de provincie Groningen ingestemd om de vier medewerkers die
nu op een payrollconstructie werken structureel in dienst te laten treden bij de provincie Groningen.
Afspraak is dat per medewerker een risicoreservering gemaakt in de begroting. Met een reservering,
gelijk aan de jaarkosten van de medewerker, wordt een risico voor een jaar afgedekt. De afgelopen
jaren geven een goede indicatie dat het niet nodig is om meer te reserveren. Op basis hiervan wordt
voorgesteld om een bedrag van circa € 0,21 miljoen. te reserveren vanuit de vrijval.
Begroting 2021
Scholing & Opleiding en Huisvesting, kantoor & ICT
De posten Scholing & Opleiding en Huisvesting, kantoor & ICT zijn afhankelijk gemaakt van de vaste
formatie. Voor de eerste post wordt een vast percentage gehanteerd. Groningen Bereikbaar en Regio
Groningen-Assen maken samen gebruik van de 2e etage van de Oosterboog in Groningen. Wij
hebben een lopend huurcontract met de gemeente Groningen tot 31 januari 2021. In 2020 gaat het
Regiobureau verhuizen. Wij verwachten hogere huurlasten, begroot op € 60.000, aangezien de RGA
nu geen marktconforme prijs betaalt voor het huidige onderkomen.

4.2

Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering € 140.000

Generieke kosten

Begroting 2020

Administratie & advies
Investeren in netwerken
Communicatie
Borging ruimtelijke kwaliteit
Onvoorzien
Totaal

43.000
15.000
25.000
10.000
93.000

Begroting 2020 na
wijziging
43.000
35.000
50.000
10.000
138.000

Begroting 2021
45.000
35.000
50.000
10.000
140.000

Tabel 12: Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

Wijzigingen begroting 2020
Administratie & advies
Door de complexheid van de administratie en daarmee verband houdende accountantscontrole zijn de
kosten in de afgelopen jaren gestegen. Voor 2020 is het budget daarom naar boven bijgesteld.
Investeren in het netwerk
In 2020 zullen wij meer bijeenkomsten gaan organiseren voor de Deelnemers, naast de reguliere
bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten. Zo gaan wij in 2020 een excursie voor raden en Staten
organiseren en de bijeenkomsten in het kader van de Verstedelijkingsstrategie opzetten.
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Begroting 2021
Administratie & advies
De financiële administratie van Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door de provincie Groningen
(kassier van het samenwerkingsverband). Zij ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding van
€ 12.500. Andere jaarlijkse kosten zijn die voor het opstellen van accountantsverklaringen van de
jaarrekening en verantwoording van de Rijksbijdragen (€ 28.000) en incidenteel advies (€ 2.500).
Deze drie posten vormen tezamen Administratie & advies.
Investeren in het netwerk
Interactie en samenwerken in een netwerkorganisatie is een belangrijke voorwaarde voor het
uiteindelijk realiseren van deze ambitie. De komende jaren zal daarom worden ingezet op het verder
vormgeven en faciliteren van de netwerkorganisatie door een goede verantwoording, het organiseren
van bijeenkomsten en congressen, gerichte communicatie en ontmoeting. Voor 2021 is € 35.000
begroot.
Communicatie
Het maken van de Toekomstvisie in 2019 heeft geleid tot een intensieve communicatie met onze
stakeholders. Een zichtbaar resultaat hiervan was het RGA-congres 'De kracht van regionale
samenwerking' in mei 2019. De RGA is voornemens, zoals blijkt uit de Toekomstagenda, om haar
netwerkfunctie verder te versterken en vaker dergelijke bijeenkomsten te organiseren. Verder
ontwikkelt de RGA, als sturingsinstrument op beleid, een Regiomonitor voor de thema's wonen,
mobiliteit en economie. De RGA versterkt tevens haar organiserende, faciliterende, coördinerende en
stimulerende rol. Vaker dan voorheen zal de RGA betrokken zijn bij regionale projecten en
vraagstukken, zoals het project Groeningen en de Verstedelijkingsstrategie. Hier vloeien ook meer
communicatieactiviteiten uit voort. In 2020 zetten we voor communicatie de reguliere
communicatiemiddelen in, zoals de website, nieuwsbrieven, social media en de projectenboeken RGA
en REIP. Het communicatiebudget is verdubbeld om in 2020 de volgende werkzaamheden te kunnen
oppakken (waarbij binnen het budget ook ruimte is om taken uit te besteden):
•
Website herinrichten aan de hand van de Toekomstagenda
•
Regiomonitor inpassen in website (grafieken, tabellen, animatie)
•
Organiseren van netwerkbijeenkomsten
•
Marketing/communicatie project Groeningen en nieuwe regeling Regionale en Innovatieve
Projecten (REIP).
Onvoorzien
Het budget voor onvoorzien is voor 2021 € 10.000.
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Bijlage 1

Bijdrage van de deelnemers

De jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het Regiofonds zijn in de onderstaande tabel
weergegeven. Met de actualisatie van de Regiovisie in 2014 is de jaarlijkse bijdrage voor de periode
tot en met 2023 vastgesteld op € 6,65 miljoen. In de Toekomstagenda 2020 - 2025 is voorgesteld hier
twee jaarschijven (2024 en 2025) aan toe te voegen.
Deelnemers
Provincie

Gemeente

Totaal
Tabel 11: Bijdrage van de deelnemers
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Storting 2020
Groningen

€

1.848.308,00

Drenthe

€

921.732,00

Groningen

€

1.611.570,00

Assen

€

931.190,00

Westerkwartier

€

240.416,00

Noordenveld

€

253.585,00

Tynaarlo

€

300.003,00

Het Hogeland

€

126.792,00

Midden-Groningen

€

416.402,00

€

6.649.998,00

Bijlage 2

Financieel kader 2020

Financieel kader 2021-2025
Lasten (in miljoen euro)

begroot

besteed

Baten (in miljoen euro)

Actualisatie 2014 - 2020 (jaarschijf
2020)
Bereikbaarheid

begroot

Actualisatie 2014 - 2020 (jaarschijf 2020)
28,74

28,74

Economie

0,17

0,17

Bijdragen deelnemers t/m 2023

Regionale en Innovatieve projecten

2,76

1,54

Beter Benutten

2,05

Regiopark, Subst. Projecten en GAE

2,11

2,11

Beter Benutten BO-spoor

0,18

Monitoring & Overig

0,11

0,11

Slimme en Duurzame Mobiliteit

0,66

Apparaat

0,99

0,99

Digitalisering (BO-Mirt / NN)

0,12

Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid*

0,16

0,16

Generieke kosten
Subtotaal

0,14

0,14

35,19

33,97

Toekomstagenda 2021 - 2025

Saldo Regiofonds (1-1-2020)

8,44
26,60

Vrijval beschikbaar voor Toekomstagenda

-2,86

Subtotaal

35,19

Toekomstagenda 2021 - 2025

Thema's en activiteiten
Economie

0,86

Bijdragen deelnemers 2024 en 2025

Wonen

0,15

Vrijval Actualisatie

Mobiliteit

3,19

Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid

5,01

Monitoren en verkennen

2,34

13,30
2,86

Organisatie
Organisatiekosten

3,86

Faciliteren, coördineren en stimuleren

0,72

Subtotaal

16,11

-

Totaal lasten

51,30

33,97

Tekort ('-' is overschot)

-0,05

Subtotaal

16,11

Totaal baten

51,30

Tabel 12: Financieel kader 2019-2020; bedragen in € miljoen. Het Thema Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid is inclusief
€ 3,0 miljoen voor het programma REIP.

Financieel kader 2021-2025
Het Financieel Kader (FK) geeft in hoofdlijnen weer op welke manier de beschikbare middelen zullen
worden ingezet. De linkerkant van de tabel laat zien wat er in totaal begroot is. De rechterkant laat
zien hoe deze posten worden betaald. 2020 is een overgangsjaar: in principe nog 'Actualisatie', maar
op diverse onderdelen wordt vooruitgelopen op de Toekomstagenda. Hieronder wordt toegelicht dat
dit kan, zonder op een toekomstige dekking vooruit te lopen. In dit Financieel Kader is een poging
gedaan om de consequenties voor beide perioden in één overzicht toe te lichten.
Actualisatie 2014 - 2020
De bovenste helft van het Financieel Kader gaat over de lasten en baten in de periode van 2014 tot
2020. Deze helft laat zien welke kosten worden gedekt uit de Actualisatie. Op diverse plekken in de
begroting is toegelicht dat voor enkele thema's uit de Toekomstagenda er voorbereidende activiteiten
worden uitgevoerd in het begrotingsjaar 2020. Deze zijn dus toegelicht als wijziging en op de
begroting 2020. Vanwege de vrijval uit voorgaande periode (zie ook de toelichting op het Financieel
Kader uit december 2019) is het niet nodig om vooruit te lopen op de nog door raden en Staten
beschikbaar te stellen jaarschijven 2024 en 2025.
De in deze periode niet gebruikte dekking (€ 2,86 miljoen) is beschikbaar voor de Toekomstagenda.
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Toekomstagenda 2021 - 2025
De onderste helft gaat over de lasten en baten vanaf 2021, de voorliggende begroting, tot en met
2025. In de Toekomstagenda is voorgesteld om € 3,0 miljoen (kosten en dekking) uit de Actualisatie
door te schuiven naar 2021 en verder. De begrote kosten zijn (uiteraard) gehandhaafd, maar omdat
diverse kostenposten uit de Toekomstagenda in 2020 worden uitgevoerd, kan een iets lager bedrag
(€ 2,86 miljoen) worden doorgeschoven naar 2021 en verder.
Risicovrij te besteden middelen
Het Financieel Kader laat zien dat er in totaal tot en met 2025 in totaal € 51,30 miljoen aan kosten is
begroot. Naar verwachting is per 1 januari 2021 hiervan € 33,97 miljoen besteed. Uitgangspunt hierbij
is de verwachting dat de kosten uit 2020 conform begroting worden gemaakt. De op dat moment
aangegane verplichtingen (gereserveerde en beschikte bedragen) zijn hierbij opgeteld.
Het nog niet bestede deel bedraagt (€ 51,30 -/- € 33,97 =) 17,34 miljoen. Deze middelen volledig zijn
geoormerkt, maar nog niet beschikt. Ten slotte is er binnen het Financieel Kader sprake een klein
overschot van € 0,05 miljoen.
Beschikbare middelen per 1-1-2021
Nog niet beschikte middelen 1-1-2021
Nog te dekken kosten ('-'is een overschot)
Risicovrij te besteden
Tabel 13: Beschikbare middelen; bedragen in € miljoen
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17,34
-0,05
17,39

Meerjarenbeeld uitvoeringsprojecten en Uitvoeringsprogramma 2020
Vastgesteld in Stuurgroep 13 december 2019, stand van zaken 1 november 2019

Projectnr
PROJECTNAAM
Basispakket

PROJECTTREKKER
(organisatie)

KORTE TOELICHTING
PROJECT

STATUS

STADIUM

PROJECT KOSTEN
Start
Uitvoering

Gereed

REGIOFONDS
BIJDRAGE

2019
Opgevraagd

2020
Afgesproken

2021 en verder
Afgesproken

BASISPAKKET BEREIKBAARHEID 2014-2020
F09

Fietsrouteplus Zuidhorn-Groningen.

Provincie Groningen

A

Uitvoering

2009

2018

€ 4.700.000

€ 1.600.000

€ 320.000

K02/K03

Programma FlorijnAs Assen

Gemeente Assen

A

Uitvoering

2013

2019

€ 155.000.000

€ 13.400.000

€ 2.680.000

K04

Bus / treinkooppunt stationsgebied
Bedum

Gemeente Bedum

A

Uitvoering

2015

2018

€ 1.500.000

€ 400.000

K15

Doorontwikkeling P+R Zuidhorn

Gemeente Zuidhorn

A

Uitvoering

2015

2019

€ 2.700.000

€ 675.000

K20

Facelift Noordelijke Stations

Provincie Groningen

A

Voltooid

2007

2017

K28

Kwaliteitsverbetering
doorstromingsmaatregelen OV Ten
Boer - Groningen

Provincie Groningen

A

Uitvoering

2014

2017

K31

Norgerbrug

Provincie Drenthe

V

Voorbereiding

K34

Spoorzone Groningen

Provincie Groningen

A

Uitvoering

2016

2016-2020

€ 142.000.000

€ 34.000.000

K35

Bus / treinknooppunt stationsgebied
Haren en infraontsluiting
Stationsgebied Haren

Gemeente Haren

A

Uitvoering

2014-2015

2018 - 2019

€ 7.800.000

€ 500.000

Programma Infra/OV Leek -Roden

Provincie Groningen

A

Uitvoering

2014

2018

TOTAAL

€ 2.400.000
€ 2.680.000

€ 240.000

€ 60.000
€ 135.000

€ 438.206

€ 602.000

€ 120.400

€ 1.000.000

€ 1.000.000

€ 3.200.000

€ 3.200.000 2021: 6,0 mln
2022: 6,0 mln
2023: 6,0 mln

€ 100.000

€ 12.000.000

€ 3.630.000

€ 328.380.000

€ 58.207.000

€ 3.878.206

€ 8.341.400

€ 726.000

€ 19.641.000

€ 2.700.000

€ 382.766

€ 320.484

€ 19.641.000

€ 2.700.000

€ 382.766

€ 320.484

€ 24.000.000

€0

€ 286.090

€ 748.887

€ 24.000.000

€0

€ 286.090

€ 748.887

€ 980.400
€ 1.463.393
€ 218.000

€ 490.200
€ 427.893
€ 109.000

€ 392.160
€ 342.314

€ 2.661.793

€ 1.027.093

€ 734.474

€ 18.000.000

Beter Benutten 1
B01

Programma Beter Benutten 1,
[deelprogramma's: ITS - Groningen
Bereikbaar - Mobiliteitsmanagement P+R en OV - Fiets]

Regiobureau Groningen-Assen

Vanuit Regiofonds wordt €
2.700.000,00 als cofinanciering bijgedragen aan
programma Beter Benutten

A

Uitvoering

2013

2016

TOTAAL

Vervolg Beter Benutten
Vervolg Beter Beunutten
Regiobureau Groningen-Assen
[deelprogramma's: Groningen
en regionale partners
Bereikbaar, Minder Hinder Assen, HOV,
fiets, goederenvervoer]

ITS is belangrijk verweven
onderdeel in totale
pakket.Geen
regiofondsbijdrage, wel
integrale programmamanagement.

A

Uitvoering

2015

2017

U
U
U

uitvoering
uitvoering

2018
2019

2019
2020

TOTAAL

Korte Termijn aanpak
VBB/ onderwijsaanpak fase 3
Onderwijsaanpak fase 4
Korte Termijnaanpak 2018

Groningen Bereikbaar
Groningen Bereikbaar
Groningen Bereikbaar en
Regionale partners

Corridoraanpak, diverse
maatregelen

uitvoering

2018

€ 98.040
€ 85.579

€ 109.917

2019

TOTAAL

€ 2.432.278

Substantiele projecten
SP3
SP4b

SP4c
SP5
TOTAAL

Stationsgebied Haren
Revitalisering dorpscentra gemeente
Tynaarlo: Vries
Revitalisering dorpscentra gemeente
Tynaarlo: Eelde
Herinrichting Slochterhaven

Gemeente Haren
Gemeente Tynaarlo

U
U

Uitvoering
Uitvoering

2018
2016

2019
2018

€ 7.800.000
€ 553.420

€ 700.000
€ 170.000

Gemeente Tynaarlo

U

voltooid

2016

2018

€ 3.400.000

€ 387.584

€ 79.689

Gemeente Slochteren

U

Voltooid

2014

2018

€ 6.700.000
€ 18.453.420

€ 700.000
€ 1.957.584

€ 140.000
€ 219.689

€ 140.000

€ 140.000

Regiopark
RP054

Versterking recreatieve infrastructuur,
landschap EHS Reitdiepgebied

Prolander

V

Voltooid, nog
niet afgerekend

2011

2018

€ 3.798.000

€ 414.000

RP065

Entree Meerweg

Provincie Groningen

U

Uitvoering

2013

2018

€ 2.975.000

€ 790.000

RP077

Wandelnetwerken MH

Landschapsbeheer Groningen

V

voltooid

2016

2019

€ 98.750

€ 5.000

RP080

Assen aan de Aa, deelproject
Gemeente Assen
Bosbeek/Nijlandsloop
Programma
Samenwerkingsverband Leeklandschapsopgaven/recreatie en water Roden
IGS

U

Uitvoering

2014

2018

€ 3.240.000

€ 500.000

€ 100.000

U

Uitvoering

2015

2018

€ 4.330.000

€ 1.395.000

-€ 279.000

€ 14.441.750

€ 3.104.000

€ 5.000

€ 535.800

Jan Legters
Hanzehogeschool
Gebiedscoöperatie
Westerkwartier
SMART-Campus Coalitie

U
U
U

Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering

2016
2015
2015

2019
2020
2020

€ 2.000.000
€ 11.000.000
€ 1.100.000

€ 300.000
€ 559.000
€ 330.000

€ 120.000

€ 60.000
€ 111.800

U

2016

2019

€ 300.000

€ 18.414

Gemeente Assen
P. en M. van Wijk
Stichting XC Sports
Provincie Drenthe
Indietopia
Gemeente Winsum
Hanzehogeschool
St. Oude Gr. Kerken
Gemeente Groningen
Gemeente Ten Boer
L. van Nisselroy
Spraakmakend Media
BUOG
St. Oude Groninger Kerken
Montad
Stichting Beleveniscollectief
Biblionet
Hanzehogeschool
Bries

v
U
U
U
v
V
U
U
U
U
U
U
V
V
V
V
U
U
V

Uitvoering in
fases
Voltooid
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Voltooid
Voltooid
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Voltooid
Voorbereiding
Voorbereiding
Voorbereiding
Uitvoering
Uitvoering
Voltooid

2017
2017
2017
2018
2017
2017
2017
2019
2017
2018
2018
2017
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2018

2021
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2020
2020
2019
2019
2020
2019
2021
2020
2021
2020
2020
2019

€ 365.000
€ 409.000
€ 306.000
€ 600.000
€ 515.000
€ 260.000
€ 247.150
€ 1.994.000
€ 250.000
€ 200.000
€ 25.000
€ 170.250
€ 1.267.240
€ 795.597
€ 227.279
€ 1.176.120
€ 39.570
€ 196.790
€ 139.000

€ 182.500
€ 100.000
€ 50.000
€ 150.000
€ 200.000
€ 65.000
€ 86.500
€ 295.000
€ 125.000
€ 100.000
€ 100.000
€ 22.037
€ 130.000
€ 278.000
€ 50.000
€ 425.000
€ 19.785
€ 50.000
€ 21.500

Bries
Provincie Groningen

V
U
V
U
U
U
U
U
U

Voltooid
Uitvoering
Voltooid
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering

2018
2018

2019
2020

€ 126.000
€ 10.000.000

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2020
2020
2021
2021
2020
2020
2019

€ 271.300

€ 1.200.000

€ 39.200
€ 2.500.000
€ 20.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 23.500
€ 75.000
€ 20.000
€ 150.000

€ 7.840
€ 1.000.000
€ 16.000
€ 40.000
€ 40.000
€ 18.800
€ 60.000
€ 16.000
€ 80.000

€ 37.374.561

€ 6.585.436

€ 1.901.099

RP081

TOTAAL

€ 82.800

€ 632.000

€ 158.000

€ 5.000

€ 158.000

Regionale en Innovatieve Projecten
1.1
1.2
1.5

Hoornse Meer & Hampshire Hotel
Health Hub Roden
Innovatieboerderij Zuidhorn

2.15

SMART Campus Zernike

3.3
3.7
3.14
3.17
3.18
4.1
4.11
5.1
5.3
5.5
5.7
5.9
6.2
7.3
7.4
7.9
7.10
7.11
7.12a

E-ntelligence
Natuur-en landschapsboerderij
Mountainbikeroutes Noordenveld
Living Lab
Indietopia
De Tirrel
Groeningen
Feest in Oost en West
Riolering Euvelgunne
Woldwijk fase 2
Facilitair Centrum Interzorg
Spraakmakend Media
Jumping Jack
Rustpunt Overschild
Reconditionering OVL-masten
Kultuureiland
Challenge the future
Matchmaker Innovatie
Windkracht 5, Social Startup
Accelerator
Platform Impact Noord
Routefonds GAE
De Poolse Bruid
De Groene Stoel
De Noorderlingen
Veenlijn
Aan de andere kant
Drone Festival TT-Assen
Top Dutch Solar Racing

7.12b
7.14
8.1
8.2
8.3
8.5
9.1
9.2
9.4

St. Echgo
St. de Groene Stoel
St. Noorderlingen
Ketter&Co
Stichting Gedeelde Verhalen
Stichting Drone Festival
Stichting Solar Racing Groningen

TOTAAL

Regiopark
Reg & Innovatieve projecten
Korte Termijnaanpak
Substantiele projecten
Beter Benutten 1
Vervolg Beter Benutten
Bereikbaarheid (ex Beter Benutten)

Regiofondsbijdrage 2020
€ 535.800
€ 1.576.050
€ 2.432.278
€ 140.000
€ 320.484
€ 748.887
€ 8.341.400
€ 14.094.899

€ 1.000.000
€ 94.265
€ 920.000
€ 180.000

€ 66.000
€ 31.586
€ 9.959
€ 20.000
€ 10.000
€ 30.000
€ 40.000
€ 13.000
€ 69.200
€ 236.000

€ 17.300
€ 59.000
€ 25.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 4.407

€ 130.000
€ 50.000
€ 3.957
€ 10.000
€ 4.300

€ 1.000.000
€ 4.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 4.700
€ 15.000
€ 4.000
€ 70.000
€ 1.576.050

€ 80.700

RGA in 2019

Regio Groningen-Assen is de organisatie waarin provincies en gemeenten al 22 jaar succesvol
samenwerken op het gebied van economie, woningbouw, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit.

regiogroningenassen.nl

Resultaten
2019

‘RGA in 2019’ geeft een overzicht van de p
 rojecten
die zijn afgerekend en van nieuwe a
 ctiviteiten die
in 2019 zijn georganiseerd of in gang zijn gezet.

BIJDRAGE DEELNEMERS
(JAARLIJKS € 6.649.998)
Gem. Midden Groningen

Prov. Groningen

Gem. Het Hogeland

GEMEENTE

Groningen

€ 1.611.570

Assen

€ 931.190

Westerkwartier

€ 240.416  
€ 253.585  

Tynaarlo

€ 300.003

Het Hogeland

€ 126.792

Midden-Groningen

€ 416.402

Totaal

€ 6.649.998

Gem.
Westerkwartier

1,9%

2

6,3%

13,9
%

Noordenveld

%
4,5
3,8
%

€ 921.732

Gem.
Noordenveld

%
7,8

Drenthe

€ 1.848.308   

3,6%

Groningen

Gem. Tynaarlo

14%

PROVINCIE

Storting

Gem. Assen

24,2%

Deelnemers

Gem. Groningen

Prov. Drenthe

AFGEREKENDE PROJECTEN
Naam

Organisatie

Totale kosten

RGA-bijdrage

REGIONALE EN INNOVATIEVE PROJECTEN (REIP)
Project Jumping Jack

BUOG

€ 1.267.240

€ 130.000  

Project Indietopia

Indietopia

€ 515.000

€ 200.000  

De Tirrel

Gemeente Het Hogeland

€ 260.000

€ 65.000

Windkracht 5, Social Startup Accelerator Bries

€ 139.000

€ 21.500

Platform Impact Noord

€ 128.000

€ 39.200

Bries

SUBSTANTIËLE PROJECTEN
Deelproject centrumplan Eelde

Gemeente Tynaarlo

€ 4.064.570

€ 397.447

Project Centrumgebied Slochteren

Gemeente Slochteren

€ 2.355.000

€ 700.000

€ 5.000

€ 5.000

REGIOPARK
Project Startpanelen Wandelnetwerk

Landschapsbeheer Groningen

MOBILITEIT
Facelift noordelijke stations

€ 4.000.000                                    

€ 2.400.000

Vier deelplannen van Groningen Bereikbaar in het kader van Beter Benutten

€ 8.200.000                                      

€ 3.500.000 1

Tangentverbinding P+R Hoogkerk (aparte OV op- en afritten)

€ 2.373.000                                    

€ 500.000 2

€ 425.350

€ 197.675 2

Doorfietsroute Noord-Willemskanaal (Haren-Groningen Zuid)

€ 1.200.000

€ 480.000 2

Doorfietsroute Helperzoom

€ 2.000.000

€ 650.000 2

€ 100.000

€ 50.000 2

€ 155.000.000                                    

€ 13.400.000

€ 10.848.000                                      

€ 559.000

€ 204.500.000                                    

€ 34.000.000

Onderwijsaanpak fase 2

Onderzoek doorfietsroute Groningen-Assen

GROTE PROJECTEN IN UITVOERING
FlorijnAs Assen
Health Hub Roden
Groningen Spoorzone
Doorontwikkeling P+R Zuidhorn

€ 3.291.000                                        

€ 675.000

Infrastructuur HOV Roden/Leek

€ 12.055.000

€ 3.630.000

1
2

Beschikt Rijksmiddelen Beter Benutten en Regiofonds Groningen Assen (eindafrekening € 3,1 miljoen)
Beschikt Rijksmiddelen Beter Benutten

Wonen
INWONERAANTAL 1 JANUARI 2019

Het Hogeland
47.850
Westerkwartier
63.050

Noordenveld
31.290

Groningen
231.300

MiddenGroningen
61.000

De regio Groningen-Assen telde begin 2019
536.000 inwoners, waarvan 231.300 in de gemeente
Groningen en 67.950 in de gemeente Assen.
Het inwoneraantal van de regio Groningen-Assen
is t.o.v. 2018 toegenomen. Dat is vooral te danken
aan de bevolkingsgroei in de gemeente Groningen
en aan het meetellen van alle inwoners van
Het Hogeland en Westerkwartier. Deze gemeenten
vallen echter maar voor een deel binnen de regio
Groningen-Assen.

Tynaarlo
33.700

228.000

is de woningvoorraad
in de regio
Groningen-Assen

Assen
60.900
cijfers uit www.allecijfers.nl

Woningbehoefteonderzoek:
respons van 12%
In april 2019 ontvingen ruim 20.000 recent
verhuisde huishoudens een uitnodiging om deel
te nemen aan het woningbehoefteonderzoek.
Dit heeft geleid tot een respons van 12% en
een enorme hoeveelheid gegevens die inzicht
geven in de woonwensen van inwoners van de
regio Groningen-Assen. De uitkomsten van het
onderzoek kunnen de deelnemers gebruiken
bij hun toekomstige woningbouwplannen.

Bustour langs woningbouwlocaties
In oktober maakten de portefeuillehouders Wonen
en een aantal beleidsambtenaren een bustour
langs bestaande en nieuwe woonwijken in de regio.
De gemeente Noordenveld lichtte de voorgenomen
uitbreidingsplannen toe voor Peize-Zuid. Ook werd
een bezoek gebracht aan de bestaande woonwijk
Norg-West, waar de gemeente zich oriënteert op
verduurzaming van woningen.

Tot 2030
zijn er meer dan
20.000 woningen
nodig in de regio,
tot 2040
35.000 woningen

65%

van de bouwvergunningen
voor nieuwbouw betrof
huurwoningen

Economie
REIPbijdrage

Themabijeenkomst
Bedrijf zoekt talent
Onderwerp: R
 egionaal bedrijfsleven
ontmoet regionale
arbeidsmarkt
Spreker:
Doekle Terpstra,
voorzitter Techniek
Nederland
Locatie:
Het Kasteel, 
Noorderpoort Groningen
Datum:
4 april 2019
Bezoekers: 90

Masterclass
Gastvrijheid loont!
Onderwerp: G
 astvrijheid in de
sector toerisme
en recreatie
Spreker:
Milo Berlijn,
gastvrijheidstrainer
Locatie:
Paviljoen van de Dame,
Paterswolde
Datum:
28 november 2019
Bezoekers: 115

voor zeven
projecten
Drone Festival
TT-circuit Assen

Totale investering
Regiofondsbijdrage

€
€

180.000
20.000

Top Dutch Solar Racing
Totale investering
Regiofondsbijdrage

Theatervoorstelling
Aan de andere kant
Totale investering
Regiofondsbijdrage

Voedselbos PlukN
Totale investering
Regiofondsbijdrage

€ 1.200.000
€ 150.000

€
€

920.000
75.000

€
€

106.000
45.000

Poort tot de Onlanden
Totale investering
Regiofondsbijdrage

Westerkwartier
Paardenkwartier

Totale investering
Regiofondsbijdrage

€ 2.069.705
€ 246.235

€
€

Boomhutbattle Drenthe
Totale investering
Regiofondsbijdrage

€
€

322.000
112.700
660.000
50.000

REIP-project Westerkwartier Paardenkwartier
De regeling Regionale en
Innovatieve Projecten (REIP) van
Regio Groningen-Assen brengt
goede ideeën een stap verder
waardoor de regio nóg mooier,
sterker en krachtiger wordt.

Een van de in 2019 toegekende
REIP-projecten is Westerkwartier
Paardenkwartier. Met de subsidie
kan in het Westerkwartier een
aantrekkelijk hippisch vestigingsklimaat worden gerealiseerd.

Ook ontstaan er nieuwe
verbindingen op het gebied
van economie, sport, onderwijs,
recreatie & toerisme en in het
agrarisch gebied.

Mobiliteit

Toename
Speedpedelecs
2018 - 2019
Provincie Groningen:

Fietscongres in Health Hub Roden
Onderwerp:
Spreker:
Locatie:
Datum:
Bezoekers:

 e fiets op nr. 1 in de regio Groningen-Assen
D
Saskia Kluit, directeur Fietsersbond Nederland
Health Hub Roden
19 september 2019
90

+42%

Provincie Drenthe:

+35%

Platform voor slimme en
schone goederenlogistiek

Bradetunnel in Haren geopend
Eind november werd de Bradetunnel geopend: een nieuwe
fiets- en voetgangerstunnel onder het station van Haren door.
De tunnel is onderdeel van de facelift van het hele stationsgebied met een nieuw plein, liften en verbeterde perrons met
nieuwe ledverlichting.

In de zomer lanceerde Regio
Groningen-Assen in samenwerking
met de gemeente Groningen de
website www.logistieknoord.nl.
Binnen Logistiek Noord werken de
steden Groningen, Leeuwarden
en  Assen samen op het gebied van
slimme en schone goederenlogistiek.
De ambitie is: zero-emissie binnen
steden in 2025. De website is het
platform waarop kennis, pilots en
projecten kunnen worden gedeeld.

Toekomst
Toekomstagenda 20202025 ‘Kwaliteitssprong voor
de regio’

RGA-congres ‘De kracht van
regionale samenwerking’
Onderwerp: Toekomstagenda RGA
Spreker:
Wiebe Draijer,
bestuursvoorzitter Rabobank
Locatie:
De Nieuwe Kolk Assen
Datum:
23 mei 2019
Bezoekers: 120

Toekomstagenda
2020-2025

‘Kwaliteitssprong voor
de regio’
Raads- en Statenleden
denken mee
Onderwerp: C
 oncept-Toekomstagenda RGA
Presentatie: Betty de Boer (RGA) en
Maaike Swart (E&E Advies/Pro Facto)
Locatie:
Gemeentehuis Tynaarlo en
Provinciehuis Groningen
Datum:
25 en 26 september 2019
Bezoekers: 50

Colofon
‘RGA in 2019’ is een uitgave van het Regiobureau van Regio Groningen-Assen.
Bezoekadres Oosterstraat 56A, Groningen • Telefoon 050 - 316 42 89 • e-mail: info@regiogroningenassen.nl

regiogroningenassen.nl
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Voorwoord
Prachtige resultaten van regionale samenwerking
In Regio Groningen-Assen werken we sinds 1998 samen aan een economisch sterke en
goed bereikbare regio, óver gemeente- en provinciegrenzen heen. Dat is de kracht van onze
samenwerking: we kijken verder dan onze neus lang is en hebben oog voor elkaars belangen.
De opbrengst van 22 jaar regionale samenwerking is enorm. In dit projectenboek hebben
we een overzicht gemaakt van alle projecten die in de regio zijn uitgevoerd of momenteel in
uitvoering zijn.
Belangrijke resultaten zijn er geboekt bij de afstemming van woningbouwlocaties en
bedrijventerreinen, het versterken van de ruimtelijke kwaliteit, de ontwikkeling van een
integraal verkeers- en vervoerssysteem met P+R locaties in de hele regio, de Doorfietsroutes
en de uitvoering van de regeling Regionale en Innovatieve Projecten (REIP) waarmee de
regio als economische motor van Noord-Nederland wordt versterkt.
Wat de deelnemers in totaal aan deze resultaten hebben bijgedragen via het Regiofonds en
wat ze er direct en indirect voor hebben teruggekregen, staat in dit Projectenboek centraal.
De conclusie is dat onder de streep alle gemeenten minstens netto-ontvangers zijn. Dankzij
cofinanciering met rijkssubsidies zijn in de hele regio miljoenen euro’s méér geïnvesteerd dan
de deelnemers gezamenlijk hebben ingelegd. Dat is een prachtig resultaat en een uitdaging
voor alle partijen om de komende jaren op voort te bouwen.
Groningen, maart 2020
Mirjam Wulfse
Voorzitter stuurgroep Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen (RGA) is een netwerkorganisatie van de provincies Groningen en Drenthe en zeven
gemeenten: Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en het Westerkwartier.

Strookfoto
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Projecten
Op de kaart hiernaast staat het aantal projecten dat in de afgelopen 22 jaar in regioverband is uitgevoerd. De aantallen in groen
komen direct ten goede aan de betreffende gemeente, de aantallen in rood zijn projecten waar de gemeente van meeprofiteert
(de spin-off). In het vervolg van dit Projectenboek staan de
projecten per gemeente en per thema gerubriceerd: Ruimtelijke
Kwaliteit, Economie en Mobiliteit. Binnen het thema Wonen worden in regioverband geen projecten uitgevoerd. Dit thema komt
daarom niet in het projectenoverzicht terug.
Bedragen
In het projectenoverzicht zijn de investeringen verdeeld in het
totaalbedrag en het bedrag dat vanuit het Regiofonds is bijgedragen (inclusief de Rijksbijdragen die via de RGA worden uitgekeerd). Van een aantal projecten kunnen de totaalbedragen niet
per gemeente toegedeeld worden. Deze bedragen komen terug
in de overzichten van alle gemeenten waar de projecten zijn uitgevoerd.
Financieringsbronnen
De financiering van deze projecten komt deels uit het Regiofonds, deels uit eigen middelen van gemeenten en deels uit rijks
bijdragen. De RGA is het aanspreekpunt voor het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, dat met de programma’s Regionaal
Mobiliteitsfonds, Beter Benutten en Vervolg Beter Benutten sinds
2004 ruim 40 miljoen euro heeft meegefinancierd in bereikbaarheidsprojecten in de regio Groningen-Assen. In bijlage 1 staat het
volledige overzicht aan rijksbijdragen.

Meer informatie
De medewerkers van de RGA geven met alle plezier een toelichting op de projecten en bedragen in dit projectenboek. Zij zijn
bereikbaar via het secretariaat van de RGA: 050 - 3164289. Een
mailtje sturen kan ook: info@regiogroningenassen.nl.
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ASSEN

GEMEENTE

TITEL PROJECT

OMSCHRIJVING

JAAR 
GEREED

TOTALE 
INVESTERING

REGIOFONDS
BIJDRAGE
(INCL. RIJKSBIJDRAGEN)

MOBILITEIT
Transferium Assen-Noord
Knooppunt Assen West
Fietsroute Plus Assen - Vries
Aanleg fietspad oude schoolpad Zeijen
Bereikbaarheid busstation Assen
Fietspad Spoorbaan, Assen aan de Aa
DRIS-maatregelen
Florijnas
RUIMTELIJKE KWALITEIT
Arboretum Assen
Intendant Koningsas
Revitalisering knapzakroutes prov. Dr
Aanleg beekdal Messchen, fase 1
Toegangspoort Drentse Aa
Landgoed Amelte
Bosbeek/Nijlandsloop

ECONOMIE
Kunstmanifestatie Drenthe
Slimme MVO-app
Arboretum Assen
Facilitair Centrum Interzorg
Jumping Jack
Reconditionering OVL-masten
E-ntelligence
Aan de andere kant
Drone Festival

Spin-off
Bus op de vluchtstrook A28/N34
Drukriolering buitengebieden
Routefonds GAE

Het aanleggen van knooppunt Marsdijk/Wegvak Peelo
Het aanleggen van een hoofdontsluiting en het verdubbelen van Europaweg West
Het aanleggen van Fietsroute Plus Assen-Vries
Het herstellen en aanleggen van fietspad oude schoolpad Zeijen
Het verbeteren van de bereikbaarheid van busstation Assen
Het aanleggen van ontbrekende schakels aan het fietspad Spoorbaan
Het plaatsen van reisinformatiepanelen in de regio
Het versterken en bevorderen van het openbaar vervoer en de fiets

2008
2009
2011
2011
2013
2015
2017
2019

22.745.494
17.755.240
1.630.000
496.480
986.151
224.218
4.740.036
155.000.000
203.577.619

7.000.000
4.599.803
541.122
72.866
120.000
32.000
1.100.000
13.400.000
26.865.791

Het aanleggen van beplanting, fietspad, uitkijktoren en bruggen
Het ontsluiten van de groengebieden tussen de woonkernen voor de stedelijke recreant
Het realiseren van 11 knapzakroutes
Het aanleggen van fietspaden, wandelpaden, natuurspeelplaats en het herstellen van beekdal
Het realiseren van Toegangspoort Drentse Aa
Het aanleggen/herstellen van fiets- en wandelpaden op Landgoed Amelte
Het realiseren van een ecologische en recreatieve verbinding tussen het Asserbos en het
Drentsche Aa gebied

2009
2010
2011
2013
2015
2017
2019

292.600
130.000
139.472
1.998.800
873.573
971.074
3.240.000

118.000
130.000
29.848
496.400
179.956
516.000
500.000

7.645.519

1.970.204

Het organiseren van een Kunstmanifestatie "Into Nature"
Het ontwikkelen van een app voor bedrijven/organisaties op het gebied van duurzaamheid
Het ontwikkelen van een app voor het Arboretum
Het oprichten van een Facilitair Centrum
Theatervoorstelling over Jack Middelburg op het TT-circuit
Pilot voor het hergebruiken van oude openbare verlichting masten
Het terugdringen van het energieverbruik in een naoorlogse wijk in Assen
Een voorstelling over de Moluks-Nederlandse geschiedenis
Open-air Drone Festival van Europa op TT Circuit Assen

2016
2018
2018
2019
2019
2020
2021
2020
2020

1.300.000
131.460
30.000
250.000
1.200.000
227.279
365.000
920.000
180.000
4.603.739

150.000
36.300
15.000
100.000
130.000
50.000
100.000
75.000
20.000
676.300

TOTAAL

215.826.877

29.512.295

2014
2018
2019

1.015.754
155.400
10.000.000
11.171.154

475.754
23.512
2.500.000
2.999.266

Aanbrengen van een uitwijkhavens, verlichting, signalering en bebording
Alternatief concept voor drukriolering
Het ontwikkelen van nieuwe verbindingen vanaf Groningen Airport Eelde

Bijdrage gemeente Assen aan het Regiofonds € 20.501.557 (periode 2000-2020)
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GRONINGEN

GEMEENTE

TITEL PROJECT

OMSCHRIJVING

JAAR 
GEREED

TOTALE 
INVESTERING

REGIOFONDS
BIJDRAGE
(INCL. RIJKSBIJDRAGEN)

MOBILITEIT
GN-Winsum N361
Dorpsplein Ten Boer
Fietsroute Plus Zuidhorn - Groningen
P+R Europapark
Fietspad Noordlandsdrift
Haltes Reitdiepplein
Transferium Haren
Transferium Hoogkerk
Busbaan Koeriersterweg
Fietsbrug Aduarderdiep
Fietspad Eemskanaal Noordzijde
Fietspad Gr - Zuidlaardermeer
N360 Ten Boer
Fietsbrug Plataanlaan
Station Europapark
Bus op de vluchtstrook A28/N34
Bus op de vluchtstrook A7
Spoorverbinding Groningen-Veendam
Busdoorstroming Europaweg
Aansluiting Europapark
Bereikbaarheid Transferium Haren
Fietsroute Plus Bedum-Gn
HOV-as West
Herprofilering fietspad langs Meerweg
Fietsroute rotonde Meerweg Paterswolde
Uitbreiding Transferium Haren
Dorpsentree Ten Boer
Verkeersmanagement Ring Groningen
DRIS-maatregelen
Facelift noordelijke stations
Kwaliteitsverbetering OV-N360
Stationsgebied Haren
Groningen Spoorzone

MER-studie wegverbinding Groningen-Winsum-Mensingeweer
Het herinrichten van het dorpsplein in Ten Boer
Het aanleggen van Fietsroute Plus Zuidhorn - Groningen
Het aanleggen van P+R Europapark
Het aanleggen van fietspad Noordlandsdrift
Het aanleggen van bushaltes bij het Reitdiepplein
Het wijziging van de hoofdontsluiting icm de aanleg van een bedrijvenpark en transferium
Het aanleggen van de bus toe- en afrit voor het P+R terrein Hoogkerk
Het aanleggen van de busbaan Koeriersterweg
Het plaatsen van Fietsbrug Aduarderdiep
Het aanleggen van een fietspad tussen Ruischerbrug - Garmerwolde
Het realiseren van fietspad Duinkerkenbrug – Dr. Ebelsweg
Planstudie N360
Het aanleggen van een fietsbrug over het Reitdiep
"Het ontwikkelen en oprichten van Station Europapark."
Aanbrengen van een uitwijkhavens, verlichting, signalering en bebording
Aanbrengen van een uitwijkhavens, verlichting, signalering en bebording
Het verbeteren van de OV-as Groningen - Hoogezand-Sappemeer - Veendam
Het verbeteren van de busdoorstroming bij de Europaweg
Het aansluiten van de P+R Europapark op de Europaweg
Het reconstrueren van de westelijke aansluiting A28 op de Meerweg in Haren
Het aanleggen van Fietsroute Plus Bedum-Groningen
Het aanleggen van de HOV-as West
Het herinrichten van het fietspad langs de Meerweg
Het aanleggen van de rotonde Meerweg - Paterswolde

2005
2006
2008
2008
2008
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015

168.000
332.000
4.700.000
1.603.447
152.580
90.000
6.102.286
10.557.535
2.700.000
1.766.825
41.396
420.162
189.804
1.939.235
40.388.252
1.015.754
2.200.000
13.879.708
4.243.319
3.000.722
904.919
2.553.818
8.581.935
858.042
874.979

50.000
33.200
1.600.000
1.000.000
50.000
72.000
1.600.000
2.400.000
1.920.000
407.729
10.725
110.164
50.000
200.000
10.700.000
475.754
880.000
2.220.753
425.000
900.000
250.000
1.320.835
2.600.000
386.120
437.440

Het uitbreiden van de P+R Haren
Het verbeteren van de kwaliteit van het busverkeer op het tracedeel Ten Boer-Groningen
Het optimaliseren van de doorstroming op het wegvak Julianaplein – Europaplein
Het plaatsen van reisinformatiepanelen in de regio
Het upgraden van alle treinstations aan de regionale spoorlijnen
Het verbeteren van het OV-gebruik voor de regio
Het upgraden van het Stationsgebied
Het realiseren van het vernieuwd hoofdstation Groningen Centraal

2015
2016
2016
2017
2018
2019
2019
2023

3.575.930
1.230.498
1.237.822
4.740.036
4.000.000
2.680.000
16.800.000
204.500.000
348.029.005

192.254
592.544
318.873
1.100.000
2.400.000
602.000
1.200.000
34.000.000
70.505.391
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GRONINGEN

V E RV O L G G E M E E N T E

TITEL PROJECT

OMSCHRIJVING

JAAR 
GEREED

TOTALE 
INVESTERING

REGIOFONDS
BIJDRAGE
(INCL. RIJKSBIJDRAGEN)

RUIMTELIJKE KWALITEIT
Baggeren vaarroute
Verzoamelstee
Buurderij Oost- en Onnerpolder
Intendant Koningsas
Bezoekerscentrum Reitdiep
Herstel Huis Glimmen
Verhogen natuur- en belevingswaarde
Piccardthofplas
Revitalisering 7 dorpsommetjes prov Gr.
Groningen, hoofdstad van de smaak
Centrumplein Ten Boer
Damsterdiepgebied
Kleinschalige landschapselelementen
fase I
Herstel natte landschapselementen fase 1
Herstel eendenkooi Huis te Glimmen
Verkenning Laagveengordel
TRIP Paterswoldsemeer
Stadsweg
Structuurvisie Meerweg
Uitvoering 1e fase inrichtingsplan
Leegkerk-Dorkwerd
Pilot landschap onderhouden we samen
Kleinschalige landschapselelementen
fase II
Groeningen
Entree Meerweg
ECONOMIE
Centrumplein Ten Boer
Smart Campus Zernike
Energy Barn
Noord-oosthoek Hoornsemeer
Riolering Euvelgunne
Basicly

Het baggeren van de vaarroute Noord Willemskanaal - Paterswoldsemeer
Het behouden van de leefbaarheid in de gemeenten Bedum, Ten Boer en Winsum
Het opzetten van een samenwerking binnen de Buurderij
Het ontsluiten van de groengebieden tussen de woonkernen voor de stedelijke recreant
Het realiseren van bezoekerscentrum en kijkboerderij Reitdiep
Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden op het landgoed Glimmen
Het vergroten van de natuurwaarde en de belevingswaarde van het gebied Piccardthofplas

2008
2008
2009
2010
2010
2011
2011

110.000
562.193
115.815
130.000
2.812.150
310.000
91.354

28.000
75.000
6.375
130.000
900.000
50.000
18.021

Het realiseren van 7 wandelroutes
Organiseren van evenementen tbv Hoofdstad van de smaak
Het aanleggen van een speelvoorziening en een voetpad
Het versterken van cultuurhistorische landschappelijk terreinen in het Damstergebied
Het herstellen en terugbrengen van karakteristieke landschapselementen

2012
2012
2013
2013
2013

51.961
265.000
66.637
231.491
265.815

16.133
30.000
29.987
64.318
64.722

Het herstellen en aanleggen van acht dobben
Het herinrichten van de eendekooi en speelweide
Het aanpakken van verschillende landschappelijk opgaven
Het realiseren van toeristische recreatieve infrastructuur nabij het Paterswoldsemeer
Vergroten van de toegankelijkheid en beleving van het landelijk gebied
Het ontwikkelen van de structuurvisie Meerweg
Het instandhouden en versterken van de duurzame kwaliteit van het landschap

2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016

92.766
78.096
108.823
4.592.000
189.721
295.923
170.576

11.596
31.238
108.823
229.000
38.500
44.388
69.083

Participatie van vrijwilligers en bewoners mbt landschapsonderhoud
Het aanleggen, herstellen en onderhouden van de karakteristieke haag- en houtwalelementen

2017
2017

84.598
270.684

30.000
104.241

Het ontwikkelen van een aanpak voor behoud en versterking van ecologische waarden
Het herinrichten van de Meerweg

2019
2021

247.150
2.975.000
14.117.752

86.500
790.000
2.955.925

Het revitaliseren van het centrumplein in Ten Boer
Het verbeteren van de kwaliteit, het gebruik en de efficientie van de infrastructuur op
ICT-gebied
Het realiseren van een nieuwe ontmoetingsplek, kennisuitwisseling en energietransitie
Het geven van een kwaliteitsimpuls aan de NO-hoek Hoornsemeer
Het onderzoeken van bestaande gemengde rioolstelsels op bedrijventerreinen om deze te
vormen tot meer klimaatbestendige en duurzame stelsels
Het aantrekkelijk maken van de ICT-sector voor jongeren

2008
2018

275.000
150.000

100.000
50.000

2018
2019
2020

740.000
1.985.000
250.000

200.000
300.000
125.000

2017

865.000

230.000
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GRONINGEN

V E RV O L G G E M E E N T E

TITEL PROJECT

OMSCHRIJVING

JAAR 
GEREED

TOTALE 
INVESTERING

REGIOFONDS
BIJDRAGE
(INCL. RIJKSBIJDRAGEN)

The Indietopia Accelerator
Spraakmakend Media
Matchmaker Innovatie
Social Startup Accelarator
Platform Impact Noord
Woldwijk
Feest! In Oost en West
De Noorderlingen
De Groene Stoel
Top Dutch Solar Racing
PlukN

Spin-off
Versterken recr. Infrastr. Onlanden
fase 1 en II
Groene buffer Peizermaden
Het Hoge Hert
Routefonds GAE

Het oprichten van een fonds om game developers te stimuleren producten voor de markt te
ontwikkelen
Het ontwikkelen van een talentenprogramma voor jongeren in de creatieve industrie
Het ontwikkelen van een app met als doel om bedrijven te ondersteunen om snel de best
passende partner om samen te innoveren te selecteren
Het begeleiden van start-ups van idee tot solide onderneming
Het stimuleren van sociaal ondernemerschap in de regio
Het tot ontwikkeling brengen van duurzame initiatieven voor het gebied Woldwijk
Het herbestemmen van de kerk tot permanente museale locatie in Garmerwolde
Start-up programma voor studentondernemers die willen groeien met hun bedrijf
Restaurant/leerbedrijf waar vluchtelingen een stageplek krijgen en een opleiding volgen tot
horeca-assistent
Het bouwen van een zonneauto
Het aanleggen van een voedselbos in het Westpark van Groningen

2019

515.000

200.000

2019
2019

170.250
196.790

22.037
50.000

2019
2019
2019
2019
2019
2020

139.000
126.000
341.000
1.894.000
1.000.000
212.500

21.500
39.200
150.000
295.000
50.000
50.000

2019
2019

1.200.000
106.000
10.165.540

150.000
45.000
2.077.737

TOTAAL

372.312.298

75.539.053

Het aanleggen van een waterberging en recreatieve voorzieningen in de Onlanden

2015

4.542.051

1.159.120

Het realiseren van een groene buffer tussen stad en land in de Peizermaden
Het realiseren van een uitkijktoren in de Onlanden
Het ontwikkelen van nieuwe verbindingen vanaf Groningen Airport Eelde

2015
2018
2019

872.788
681.000
10.000.000
16.095.840

165.830
306.000
2.500.000
4.130.950

Bijdrage gemeente Groningen aan het Regiofonds € 35.489.077 (periode 2000-2020)
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HET HOGELAND

GEMEENTE

TITEL PROJECT

OMSCHRIJVING

JAAR 
GEREED

TOTALE 
INVESTERING

REGIOFONDS
BIJDRAGE
(INCL. RIJKSBIJDRAGEN)

MOBILITEIT
GN-Winsum N361
Boterdiep Zuidwolde
Fietspad Harssenbosch
Fietsroute Plus Bedum-Gn
Herinrichting Onderdendamsterweg
Station Bedum
Bus/treinknooppunt station Winsum
DRIS-maatregelen
Facelift noordelijke stations
Spoorlijn Roodeschool-Eemshaven
RUIMTELIJKE KWALITEIT
Wierdenland
Verzoamelstee
Fietspad Ter Laan-Fraamklap
Natuurgebied Noord-/Zuidwolde
Revitalisering 7 dorpsommetjes prov Gr.
Gebiedsplan de Woldstreek
Herstel boerenerven Middag-Humsterland
Klein Wetsinge
Aduarderzijl
Herstel en versterken wierden
Middag-Humsterland
Versterking recr. Infrastructuur
Reitdiepgebied
ECONOMIE
Centrumplein Bedum
Centrumplan Bedum
De Tirrel
De Poolse Bruid

Spin-off
Routefonds GAE

MER-studie wegverbinding Groningen-Winsum-Mensingeweer
Het herinrichten van het Boterdiep in Zuidwolde
Het aanleggen van fietspad Harssenbosch
Het aanleggen van Fietsroute Plus Bedum-Groningen
Het herinrichten van de Onderdendamsterweg
Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het stationsgebied
Het aanleggen van 30 parkeerplaatsen bij het Transferium in Winsum
Het plaatsen van reisinformatiepanelen in de regio
Het upgraden van alle treinstations aan de regionale spoorlijnen
Het verlengen van de spoorverbinding Roodeschool-Eemshaven

2005
2008
2011
2015
2016
2016
2016
2017
2018
2018

168.000
776.547
164.033
2.553.818
2.578.881
522.000
47.466
4.740.036
4.000.000
25.000.000
40.550.781

50.000
38.931
20.300
1.320.835
700.000
300.000
10.917
1.100.000
2.400.000
50.000
5.990.983

Het verhuizen van Museum Wierdenland naar een nieuwe locatie
Het behouden van de leefbaarheid in de gemeenten Bedum, Ten Boer en Winsum
Het aanleggen van fietspad Ter Laan-Fraamklap
Het aanleggen van twee natuurterreintjes met wandelommetjes tussen Noord- en Zuidwolde
Het realiseren van 7 wandelroutes
Het opstellen van een inrichtingsplan
Het herstellen en herinrichten van de boerenerven in het gebied Middag-Humsterland

2008
2008
2009
2009
2012
2013
2013

1.013.261
562.193
130.000
159.647
51.961
85.358
455.629

75.000
75.000
25.271
17.500
16.133
37.500
90.000

Het restaureren en inrichten van de kerk in Klein Wetsinge
Het herinchten van Aduarderzijl
Het herstellen en versterken van de wierden in Middag-Humsterland

2015
2015
2016

972.642
228.554
388.254

233.434
100.000
168.948

Het inrichten van 250 ha EHS, kavelruil, het aanleggen van wandelpaden en de restauratie van
Wetsingerzijl

2018

3.798.000

414.000

7.845.498

1.252.786

Het herinrichten van het centrumplein in Bedum
Het versterken van de leefbaarheid van het centrum in Bedum
Proceskosten mbt het oprichten van een multifunctioneel gebouw
Theatervoorstelling

2008
2018
2019
2019

558.904
5.838.000
260.000
271.300
6.928.204

100.000
700.000
65.000
20.000
885.000

TOTAAL

55.324.483

8.128.769

2019

10.000.000
10.000.000

2.500.000
2.500.000

Het ontwikkelen van nieuwe verbindingen vanaf Groningen Airport Eelde

Bijdrage gemeente Het Hogeland aan het Regiofonds € 2.795.485 (periode 2000-2020)
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MIDDEN-GRONINGEN

GEMEENTE

TITEL PROJECT

OMSCHRIJVING

JAAR 
GEREED

TOTALE 
INVESTERING

REGIOFONDS
BIJDRAGE
(INCL. RIJKSBIJDRAGEN)

MOBILITEIT
Fietspad Zuidlaardermeer
Hoogezand-Sappemeer
Fietspad Meenteweg
Fietsroute Plus De Vosholen
Frequentieverhoging regionaal spoor
Spoorverbinding Groningen-Veendam
Fietsroute Plus Woldweg - Foxholstermeer
Transferium Hoogezand-Sappemeer
Bushalte Hoge Meeren z.z.
DRIS-maatregelen
Facelift noordelijke stations

Het aanleggen van fietspad Zuidlaardermeer
MER-kosten ontwerpopgave Hoogezand-Sappemeer
Het aanleggen van fietspad Meenteweg Schildwolde
Het aanleggen van fietspad de Vosholen fase 3
Onderzoek verkenning OV-knoop Hoogezand
Het verbeteren van de OV-as Groningen - Hoogezand-Sappemeer - Veendam
Het aanleggen van Fietsroute Plus Woldweg - Foxholstermeer

2007
2008
2011
2013
2013
2014
2015

6.075.093
100.000
712.048
677.069
10.800
13.879.708
293.567

60.000
50.000
234.976
203.121
3.600
2.220.753
88.070

Het aanleggen van P+R Hoogezand-Sappemeer
Het realiseren van een bushalte nabij winkelcentrum Hooge Meeren Hoogezand
Het plaatsen van reisinformatiepanelen in de regio
Het upgraden van alle treinstations aan de regionale spoorlijnen

2015
2015
2017
2018

45.526
34.360
4.740.036
4.000.000
30.568.207

6.800
8.750
1.100.000
2.400.000
6.376.070

Het aanleggen van een fietspad tbv rondje Zuidlaardermeer
Het toegankelijker maken van het verhaal v/d Freaylemaborg + Expositie
Het realiseren van 7 wandelroutes
Het herstellen van sluis Haansvaart
Het aanpakken van verschillende landschappelijk opgaven
Het aanleggen van een knuppelpad met bijkomende recreatieve voorzieningen in Roegwold

2011
2012
2012
2013
2014
2015

76.099
642.004
51.961
136.863
108.823
134.753

25.000
97.208
16.133
41.059
108.823
40.426

RUIMTELIJKE KWALITEIT
Fietspad Wolfsbarge
Fraeylemaborg
Revitalisering 7 dorpsommetjes prov Gr.
Herstel sluis Haansvaart
Verkenning Laagveengordel
Versterken recr. Infrastructuur EHS
Midden-Groningen fase I
Versterken recr. Infrastructuur EHS
Midden-Groningen fase II
Versterking groene dorpslint Duurswold
Groeningen

Het aanleggen van een knuppelpad met bijkomende recreatieve voorzieningen in Roegwold

2015

730.545

222.816

Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de woonomgeving
Het ontwikkelen van een aanpak voor behoud en versterking van ecologische waarden

2015
2019

320.280
247.150
2.448.477

72.500
86.500
710.465

ECONOMIE
Stadshart Hoogezand
Herinrichting Slochterhaven
Rustpunt Overschild
Kultuureiland
Challenge the future

Het versterken van de regionale functie van het Stadscentrum van Hoogezand-Sappemeer
Het ontwikkelen van het centrumgebied van Slochteren
Het herbestemmen van de monumentale kerk van Overschild
Het ontwikkelen van een duurzaam en langjarig kunst- en cultuurproject nabij Damsterplas
Het voorleggen van vraagstukken uit het bedrijfsleven aan kinderen en jongeren

2017
2018
2020
2020
2020

10.723.544
2.355.000
795.597
1.176.120
39.570
15.089.831

3.000.000
700.000
278.000
425.000
19.785
4.422.785

TOTAAL

37.439.469

11.509.320

2019

10.000.000
10.000.000

2.500.000
2.500.000

Spin-off
Routefonds GAE

Het ontwikkelen van nieuwe verbindingen vanaf Groningen Airport Eelde

Bijdrage gemeente Midden-Groningen aan het Regiofonds € 9.163.497 (periode 2000-2020)
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NOORDENVELD

GEMEENTE

TITEL PROJECT

OMSCHRIJVING

JAAR 
GEREED

TOTALE 
INVESTERING

REGIOFONDS
BIJDRAGE
(INCL. RIJKSBIJDRAGEN)

MOBILITEIT
Centrumhalte Roden
Opwaardering Qliner-haltes
Busbaan Peizermaden
DRIS-maatregelen
Programma Infra/OV Leek-Roden
RUIMTELIJKE KWALITEIT
Haventje Roderwolde
EVZ Fochterloerveen - Slokkert
Fietspaden Veenhuizen en Fochteloerveen
Revitalisering knapzakroutes
Versterken beekherstel Oostervoortsediepje
IGS, natuur, landschap en recreatie
Veenhuizen, Kolonie in Beeld
Veenhuizen, sluis 3
Ter Hansouwe
Zwartendijkster schans Een
Brinkenplan Noordenveld
Verkenning Laagveengordel
Ontwikkelingsvisie Leekstermeer
Versterken recr. Infrastr. Onlanden
fase 1 en II
Groene buffer Peizermaden
Pilot landschap onderhouden we samen
Uitvoering kwaliteitsimpuls dorps- en
stadsranden
Het Hoge Hert
Groeningen
Investeringsprogramma Landschap
Leek- Roden
Leek-Roden
Leek-Roden

Het aanleggen van een centrumhalte in Roden
Het opwaarden van Qliner haltes
Het aanleggen van de busbaan Peizermaden
Het plaatsen van reisinformatiepanelen in de regio
Het realiseren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer in Leek en Roden

2006
2010
2012
2017
2020

710.000
193.132
2.957.736
4.740.036
12.055.000
20.655.904

568.000
129.000
1.059.893
1.100.000
3.630.000
6.486.893

Het reconstrueren van het haventje in Roderwolde
Het aanleggen van een Ecologische verbindingszone Fochteloerveen-Slokkert
Het aanleggen van fietspaden in Veenhuizen en het Fochterloerveen
Het realiseren van 11 knapzakroutes
Het voor publiek beleefbaar maken van de ingerichte beekdallen Oostervoortsediepje

2006
2009
2010
2011
2012

449.092
167.217
976.800
139.472
100.195

37.410
78.826
293.040
29.848
20.340

Het realiseren van de Structuurvisie Leek-Roden
Het versterken van het beeld van het dorp Veenhuizen
Het restaureren van sluis 3 in Veenhuizen
Het restaureren van Huis ter Hansouwe
Het herstellen van de Zwartendijkster Schans in Een
Het verbeteren van de brinken
Het aanpakken van verschillende landschappelijk opgaven
Het realiseren van recreatieve voorzieningen bij het Leekstermeer
Het aanleggen van een waterberging en recreatieve voorzieningen in de Onlanden

2012
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2014
2015

125.361
3.924.292
464.929
1.454.598
25.582
107.680
108.823
597.817
4.542.051

31.340
405.570
46.013
206.250
10.350
44.670
108.823
226.000
1.159.120

Het realiseren van een groene buffer tussen stad en land in de Peizermaden
Samenwerking van vrijwilligers en bewoners m.b.t. landschapsonderhoud
Begeleiding voor Rondje Rand Leek-Nietap

2015
2017
2017

872.788
84.598
15.319

165.830
30.000
7.659

Het realiseren van een uitkijktoren in de Onlanden
Het ontwikkelen van een aanpak voor behoud en versterking van ecologische waarden
Het opstellen van visies voor kwaliteitsverbetering van de landgoederenzone NienoordTerheijl-Mensinge
Het opstellen van een ontwerpopgave fase 1 Leek-Roden
Het opstellen van een ontwerpopgave fase 2 Leek-Roden

2018
2019
2019

681.000
247.150
4.330.000

306.000
86.500
1.395.000

88.300
19.503.064

50.000
44.150
4.782.739

2007
2011
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NOORDENVELD

V E RV O L G G E M E E N T E

TITEL PROJECT

OMSCHRIJVING

JAAR 
GEREED

TOTALE 
INVESTERING

REGIOFONDS
BIJDRAGE
(INCL. RIJKSBIJDRAGEN)

ECONOMIE
Vitaal Veenhuizen
Collectie Veenhuizen
Leek-Nietap
Albertsbaan
Natuur-en landschapsboerderij
Moutainbikeroutes Noordenveld
Health Hub Roden
Veenlijn
Boomhutbattle

Spin-off
Bus op de vluchtstrook A7
Transferium Hoogkerk
Facilitair Centrum Interzorg
Routefonds GAE

Het opstellen van een produktontwikkelingsprogramma voor Veenhuizen
Het doorontwikkelen van 12 projecten in Veenhuizen
Het revitaliseren van het centrum Leek-Nietap
Het herinrichten van de Albertsbaan
Het ontwikkelen van een dagrecreatieve attractie in Norg
Het aanleggen van vijf mountainbikeroutes in Norg
Het realiseren van een fysieke hub op het gebied van gezondheid
Ontwikkelen van producten, waarmee je het landschap op een nieuwe manier kan ervaren
Het stimuleren van bijzondere verblijfsaccommodatie in de kop van Drenthe

Aanbrengen van een uitwijkhavens, verlichting, signalering en bebording
Het aanleggen van de bus toe- en afrit voor het P+R terrein Hoogkerk
Het oprichten van een Facilitair Centrum
Het ontwikkelen van nieuwe verbindingen vanaf Groningen Airport Eelde

Bijdrage gemeente Noordenveld aan het Regiofonds € 5.590.984 (periode 2000-2020)

2014
2016
2017
2017
2019
2020
2020
2020
2020

602.408
184.500
428.168
1.623.969
409.000
300.000
10.848.000
94.265
660.000
15.150.310

100.000
48.000
214.084
196.445
100.000
50.000
559.000
23.500
50.000
1.314.029

TOTAAL

55.309.278

12.610.661

2014
2010
2019
2019

2.200.000
10.557.535
250.000
10.000.000
23.007.535

880.000
2.400.000
100.000
2.500.000
5.880.000
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TYNAARLO

GEMEENTE

TITEL PROJECT

OMSCHRIJVING

JAAR 
GEREED

TOTALE 
INVESTERING

REGIOFONDS
BIJDRAGE
(INCL. RIJKSBIJDRAGEN)

MOBILITEIT
Transferium Zuidlaren
Fietsroute Plus Assen - Vries
Fietsroute Plus Eelde - De Punt
Bus op de vluchtstrook A28/N34
Fietsroute rotonde Meerweg Paterswolde
DRIS-maatregelen
RUIMTELIJKE KWALITEIT
Fietspad Zuidlaardermeer
Fietspad Okkeveen
Baggeren vaarroute
Inventarisatie landschapselementen
Tynaarlo
Intendant Koningsas
Revitalisering knapzakroutes prov. Dr
Ter Hansouwe
Herstel particuliere landschapselementen
Toegangspoort Noord
Landgoederengordel Noord-Drenthe,
fase I
Realisatie ecologische verbindingszone
Ter Borch
Verkenning Laagveengordel
Inrichting Zeegserloopje
Brink Zuidlaren
Landgoederen Eelde-Paterswolde
Groeningen

Het aanleggen van Transferium Zuidlaren
Het aanleggen van Fietsroute Plus Assen-Vries
Het aanleggen van Fietsroute Plus Eelde - de Punt
Aanbrengen van een uitwijkhavens, verlichting, signalering en bebording
Het aanleggen van de rotonde Meerweg - Paterswolde

2008
2011
2012
2014
2015

336.376
1.630.000
1.220.005
1.015.754
874.979

300.000
541.122
760.000
475.754
437.440

Het plaatsen van reisinformatiepanelen in de regio

2017

4.740.036
9.817.151

1.100.000
3.614.316

Het aanleggen van fietspad Zuidlaardermeer
Het aanleggen van fietspad Okkeveen
Het baggeren van de vaarroute Noord Willemskanaal - Paterswoldsemeer
Pilot voor de inventarisatie onderhouden landschap

2007
2008
2008
2009

6.075.093
413.657
110.000
9.587

60.000
70.000
28.000
4.314

Het ontsluiten van de groengebieden tussen de woonkernen voor de stedelijke recreant
Het realiseren van 11 knapzakroutes
Het restaureren van Huis ter Hansouwe
Het tegengaan van de verrommeling van het Esdorpenlandschap
Aanleg van een toegangspoort tbv voorlichting en educatie over het gebied
Het inrichten/herstellen van elf landgoederen

2010
2011
2013
2013
2013
2014

130.000
139.472
1.454.598
364.014
431.205
638.346

130.000
29.848
206.250
91.003
43.120
261.377

Het realiseren van twee ecologische verbindingen in Ter Borch

2014

6.605.838

1.196.000

Het aanpakken van verschillende landschappelijk opgaven
Het inrichten van de ecologische verbindingszone Zeegserloopje
Het herinrichten van de Brink Zuidlaren
Het realiseren van recreatieve voorzieningen voor de landgoederen Eelde-Paterswolde
Het ontwikkelen van een aanpak voor behoud en versterking van ecologische waarden

2014
2015
2015
2018
2019

108.823
673.721
1.071.240
540.553
247.150
19.013.298

108.823
95.658
97.830
150.000
86.500
2.658.724
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TYNAARLO

V E RV O L G G E M E E N T E

TITEL PROJECT

OMSCHRIJVING

JAAR 
GEREED

TOTALE 
INVESTERING

REGIOFONDS
BIJDRAGE
(INCL. RIJKSBIJDRAGEN)

ECONOMIE
Revitalisering dorpscentra Paterswolde
Kunstmanifestatie Drenthe
Revitalisering dorpscentra Vries
Revitalisering dorpscentra Eelde
Routefonds GAE
Living Lab
Poort tot de Onlanden
Boomhutbattle

Spin-off
Bus op de vluchtstrook A28/N34
Versterken recr. Infrastr. Onlanden
fase 1 en II
Groene buffer Peizermaden
Het Hoge Hert
Noord-oosthoek Hoornsemeer

Het revitaliseren van het centrum van Paterswolde
Het organiseren van een Kunstmanifestatie "Into Nature"
Het revitaliseren van het centrum van Vries
Het revitaliseren van het centrum van Eelde
Het ontwikkelen van nieuwe verbindingen vanaf Groningen Airport Eelde
Het herontwikkelen van de Rijksluchtvoortschool
Een ruimtelijke kwaliteitsimpuls voor de Onlanderij
Het stimuleren van bijzondere verblijfsaccommodatie in de kop van Drenthe

888.848
1.300.000
521.619
4.061.570
10.000.000
600.000
2.069.705
660.000
20.101.742

142.216
150.000
160.137
397.447
2.500.000
150.000
246.235
50.000
3.796.035

TOTAAL

48.932.191

9.822.840

Aanbrengen van een uitwijkhavens, verlichting, signalering en bebording
Het aanleggen van een waterberging en recreatieve voorzieningen in de Onlanden

2014
2015

1.015.754
4.542.051

475.754
1.159.120

Het realiseren van een groene buffer tussen stad en land in de Peizermaden
Het realiseren van een uitkijktoren in de Onlanden
Het geven van een kwaliteitsimpuls aan de NO-hoek Hoornsemeer

2015
2018
2019

872.788
681.000
1.985.000
9.096.594

165.830
306.000
300.000
2.406.704

Bijdrage gemeente Tynaarlo aan het Regiofonds € 6.601.052 (periode 2000-2020)

2015
2016
2017
2018
2019
2019
2020
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WESTERKWARTIER

GEMEENTE

TITEL PROJECT

OMSCHRIJVING

JAAR 
GEREED

TOTALE 
INVESTERING

REGIOFONDS
BIJDRAGE
(INCL. RIJKSBIJDRAGEN)

MOBILITEIT
N355 Zuidhorn
Fietsroute Plus Zuidhorn - Groningen
Fietspad Niehove Aalsum
Opwaarden Qliner haltes
Parkeervoorziening Zuidhorn
Fietspad Oostindie
Fietspad Zuidhorn - Den Horn
Centrumhalte Leek
DRIS-maatregelen
Facelift Noordelijke Stations
Programma Infra/OV Leek-Roden
Doorontwikkeling P&R Zuidhorn

MER studie omlegging Zuidhorn-Noordhorn
Het aanleggen van Fietsroute Plus Zuidhorn - Groningen
Het aanleggen van fietspad Niehove - Aalsum
Het opwaarderen van Qlinerhaltes in Leek
Het realiseren van parkeervoorzieningen in Zuidhorn
Het aanleggen van fietspad Oostindie
Het aanleggen van fietspad Zuidhorn - Den Horn
Het aanleggen van een centrumhalte in Leek
Het plaatsen van reisinformatiepanelen in de regio
Het upgraden van alle treinstations aan de regionale spoorlijnen
Het realiseren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer in Leek en Roden
Optimalisatie stationsweg, aanleg busperrons, aanpak wegaansluiting Hooiweg-Rijksstraatweg
en uitbreiding van de parkeer- en fietsvoorziening

2006
2008
2009
2010
2011
2011
2012
2012
2017
2018
2019
2019

Het opstellen van een ontwerpopgave fase 1 Leek-Roden
Het bieden van een samenhangend kader voor begeleiding en toetsing van initiatieven in het
gebied
Wooncentrum Zuidhorn
Het aanleg van de verbinding tussen het woonzorgcentrum en dorpscentrum in Zuidhorn
Leek-Roden
Het opstellen van een ontwerpopgave fase 2 Leek-Roden
Dorpsplein Holtplein Zuidhorn
Het herinrichten van het plein en parkeergelegenheid in Zuidhorn
IGS, natuur, landschap en recreatie
Het realiseren van de Structuurvisie Leek-Roden
Revitalisering 7 dorpsommetjes prov Gr. Het realiseren van 7 wandelroutes
Natuurbeleving natuurgebied het Stort Het oprichten van een uitkijktoren
Herstel boerenerven MiddagHet herstellen en herinrichten van de boerenerven in Middag-Humsterland
Humsterland
Verkenning Laagveengordel
Het aanpakken van verschillende landschappelijk opgaven
TRI Landgoederenzone Nienoord
Het realiseren van de toeristische recreatieve infrastructuur Nienoord
Schakel landgoed Nienoord- centrum
Het aan laten sluiten van het schakelpunt op Landgoed Nienoord en centrum Leek-Nietap
Leek-Nietap
Nieuw Wonder van Aduard
Het zichtbaar maken van de kloostergeschiedenis van Aduard
Herstel en versterken wierden
Het herstellen en versterken van wierden in Middag-Humsterland
Middag-Humsterland
Uitvoering kwaliteitsimpuls dorpsBegeleiding voor Rondje Rand Leek-Nietap
en stadsranden
Groeningen
Het ontwikkelen van een aanpak voor behoud en versterking van ecologische waarden
Investeringsprogramma Landschap
Het opstellen van visies voor kwaliteitsverbetering van de landgoederenzone NienoordLeek- Roden
Terheijl-Mensinge
Wandelnetwerken Westerkwartier en
Het inrichten van twee startlocaties voor wandelroutes
Middag-Humsterland

RUIMTELIJKE KWALITEIT
Leek-Roden
Ontwikkelingsvisie Zuidhorn-Gn

121.360
4.700.000
410.500
367.231
2.202.089
314.255
315.356
200.000
4.740.036
4.000.000
12.055.000
3.290.977

50.000
1.600.000
80.000
170.680
100.000
116.193
157.678
100.000
1.100.000
2.400.000
3.630.000
675.000

32.716.804

11.419.551

2007
2010

60.000

50.000
25.000

2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013

3.600.000
88.300
162.009
125.361
51.961
60.447
455.629

100.000
44.150
66.600
31.340
16.133
27.202
90.000

2014
2014
2014

108.823
3.564.266
972.279

108.823
765.940
29.562

2015
2016

286.428
388.254

120.000
168.948

2017

15.319

7.659

2019
2019

247.150
4.330.000

86.500
1.395.000

2019

ntb

5.000

14.516.226

3.137.857
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WESTERKWARTIER
ZUIDHORN

V E RV O L G G E M E E N T E

TITEL PROJECT

OMSCHRIJVING

JAAR 
GEREED

TOTALE 
INVESTERING

REGIOFONDS
BIJDRAGE
(INCL. RIJKSBIJDRAGEN)

ECONOMIE
Leeksterveld
Herstructurering dorpscentrum Zuidhorn
Leek-Nietap
Innovatieboerderij Zuidhorn
Westerkwartier Paardenkwartier

Spin-off
Bus op de vluchtstrook A7
Ontwikkelingsvisie Leekstermeer
Routefonds GAE

Het realiseren van groenvoorzieningen voor het bedrijventerrein Leeksterveld
Het realiseren van een kwalitatief hoogstaande herstructurering in het centrum van Zuidhorn
Het revitaliseren van het centrum Leek-Nietap
Het realiseren van een fysieke plaats voor activiteiten van de gebiedscoöperatie
Het realiseren van een aantrekkelijk hippisch vestigingsklimaat in Noord-Nederland

Aanbrengen van een uitwijkhavens, verlichting, signalering en bebording
Het realiseren van recreatieve voorzieningen bij het Leekstermeer
Het ontwikkelen van nieuwe verbindingen vanaf Groningen Airport Eelde

Bijdrage gemeente Westerkwartier aan het Regiofonds € 5.281.225 (periode 2000-2020)

2009
2014
2017
2020
2022

2.657.701
3.943.128
428.168
1.100.000
322.000
8.450.997

100.000
700.000
214.084
330.000
112.700
1.456.784

TOTAAL

55.684.027

14.774.192

2014
2014
2019

2.200.000
597.817
10.000.000
12.797.817

880.000
226.000
2.500.000
3.606.000

BIJLAGEN

BIJLAGE 1
Rijksbijdragen
Sinds 2004 is er vanuit het Rijk via een drietal programma’s meegeïnvesteerd in de verbetering van
de bereikbaarheid. De totale rijksbijdrage bedroeg
ruim 40 miljoen euro. Het betreft het Regionaal
Mobiliteitsfonds, Beter Benutten en Vervolg Beter
Benutten.

1. Regionaal Mobiliteitsfonds
In 2004 is vanuit het (toenmalige) Ministerie van
Verkeer en Waterstaat een rijksbijdrage van
€ 10 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren
van projecten uit het Investeringsprogramma 20052009. In 2008 is er in twee tranches nog eens
€ 12 miljoen beschikbaar gesteld. Deze maatregelen
vallen onder het zogeheten Quick Win-programma.
Het Rijk stelde als voorwaarde dat de regio zelf
minimaal hetzelfde bedrag in deze maatregelen investeerde. In tabel 1 staan alle projecten die een Quick
Win-bijdrage hebben ontvangen.

2. Beter Benutten
Het programma Beter Benutten was een samenwerking tussen Rijk, regionale overheden en het
bedrijfsleven in twaalf regio’s met als hoofddoel het
verminderen van de files met 20% op knelpunten in de
spits. Het doel van Beter Benutten was tevens op een
andere of slimme wijze om te gaan met investeren in
de bereikbaarheid in plaats van slechts inzet op capaciteitsvergroting.
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Het programma was er mede op gericht de steden
Groningen en Assen goed bereikbaar te houden bij de
uitvoering van grote infrastructurele projecten, zoals
de aanleg van de FlorijnAs in Assen en de ombouw
van de Zuidelijke Ringweg in Groningen vanaf 2018.

Tabel 1 Quick Win-projecten
PROJECT
(BEDRAGEN IN MILJOENEN)

Fietsbrug Aduarderdiep
Fietsroute Plus Eelde/Paterswolde/Groningen
Transferium Assen Noord/Marsdijk
Fietsroute Plus Vries-Assen
HOV-as West
Station Europapark
Kwaliteitsverbetering Europapark
Opwaarderen Qliner haltes Roden
Opwaarderen Qliner haltes Leek
Centrumhalte Leek
Centrumhalte Roden
Transferpunt Zuidlaren
Transferium Assen-West/Kloosterveen
Transferium Hoogkerk
Dynamisch gebruik busbaan Peize - Groningen
Verbetering bereikbaarheid transferium Haren
Permanente uitbreiding transferium Haren
Busdoorstroming Europaweg
Busontsluiting Europapark (P3) op Europaweg
Bereikbaarheid busstation Assen
Derde fase HOV-as West
TOTAAL

PROJECT
KOSTEN

BIJ
DRAGE

GEREED

1,8
1,5
22,7
1,7
2,7
65,0
1,4
0,2
0,4
0,2
0,7
0,3
19,3
10,56
2,96
0,90
3,67
4,24
3,00
0,99
8,58

0,3
0,3
2,4
0,2
0,7
3,7
0,4
0,03
0,05
0,02
0,2
0,1
1,6
5,00
0,41
0,45
0,43
2,12
1,50
0,50
1,58

2010
2009
2009
2011
2011
2014
2009
2010
2010
2012
2006
2008
2009
2011
2013
2014
2016
2015
2014
2013
2016

152,71

22,00

Ook werden er maatregelen genomen om de groeien
de vraag naar de trein en de bus op te vangen. Het
gaat onder andere om het integraal aanbieden van
reizigersinformatie, het zorgen voor een samenhangend netwerk van P+R-locaties, verkeersmanagement
en de toepassing van intelligente transportsystemen.
FLORIJNAS
In Assen is de FlorijnAs ontwikkeld, met onder andere de aanpak van de doorgaande verbinding tussen
Assen-Noord, het centrum en Assen-Zuid en een
complete stationsvernieuwing.

De organisatie Assen Slim Bereikbaar heeft de aanleg van de
Florijnas aangepakt om met werkgevers alternatieven voor de
auto te stimuleren. Vooral probeer- en aanschafregelingen voor
e-bikes waren zeer succesvol.

AANPAK RING ZUID
De Aanpak Ring Zuid is volop in uitvoering en ook de werkzaamheden aan de Spoorzone zijn inmiddels gestart. Om Groningen
tijdens deze werkzaamheden goed bereikbaar te houden zijn er
al veel maatregelen genomen, zoals de realisatie van nieuwe
busverbindingen en P+R’s (met P+Bike), nieuwe fietsroutes en
veilige fietsenstallingen.
GRONINGEN BEREIKBAAR EN ASSEN SLIM
B EREIKBAAR
De uitvoeringsorganisatie Groningen Bereikbaar (GB) heeft stad
en ommeland voorbereid op de verwachte hinder door de werkzaamheden de komende jaren. Er is een uitgebreid netwerk met
grote werkgevers (ruim 80 bedrijven en 52.000 medewerkers)
en het MKB opgebouwd. Onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en
grote publiekstrekkers hebben de ambitie uitgesproken om de
stad bereikbaar te houden. De slimme verkeerslichten (iVRI’s) die
op drukke kruispunten zijn geïnstalleerd, zorgen voor een snellere
doorstroming van het verkeer. GB toetst en ontwikkelt nieuwe
ideeën via de Denk- & Doetank op haalbaarheid en effectiviteit
(bottom-up). Zo is er via truckspotting een netwerk opgebouwd
met logistieke partijen, zijn de venstertijden in de binnenstad aangepast en worden die straks digitaal gehandhaafd, is er in Eelde
een goederenhub gerealiseerd en is via supermarktlogistiek het
Open Trip Model opgeleverd.

FIETSMAATREGELEN EN OV
Parallel aan de communicatiecampagnes en werkgeversaanpakken is met Beter Benutten geïnvesteerd in fietsmaatregelen
en het OV. Tussen Groningen en Haren zijn twee fietsroutes
gerealiseerd om het gebruik van de fiets verder te stimuleren.
Een van deze routes sluit aan op de P+R Haren, zodat hier meerdere vervoersmogelijkheden worden gefaciliteerd. Tevens zijn in
Groningen twee slimme fietsroutes gerealiseerd naar de Zernike
Campus. Deze slimme routes vormen een alternatief voor één
centrale vervoersas. Op deze as kan het OV naar de campus nu
verder worden geoptimaliseerd.
GROEICIJFERS
We zien dat - mede door gerichte campagnes, inzet op frequentieverhoging en comfort en beschikking over reisinformatie - het
OV in de regio Groningen-Assen sterker groeit dan landelijk het
geval is. In 2017 laat het OV groeicijfers zien van 8% in reizigerskilometers en 13% in personen. We zien tevens dat in de
afgelopen periode het fietsgebruik sterker gestegen is dan de
automobiliteit.
Financiering
Het Rijk heeft bijna 9 miljoen euro meegeïnvesteerd in de uitvoering van het programma Beter Benutten. De regiopartners van
Regio Groningen-Assen hebben hier zelf 14,7 miljoen euro aan
bijgedragen.

3. Vervolg Beter Benutten
Het vervolgprogramma bouwde voort op de Beter Benuttengedachte en had een sterke focus op spitsmijdingen. De doelstelling van het vervolgprogramma Beter Benutten was in de spits
een reistijdvermindering van 10% van deur tot deur. De nadruk in

BIJLAGEN

V E RV O L G

het vervolgprogramma lag vooral op maatregelen die
reizigers in staat stellen op een slimme manier snel op
de plaats van bestemming te komen. Een belangrijke
rol is daarbij weggelegd voor Intelligente Transport
Systemen (ITS).
Ingezet werd op de thema’s:
ASSEN SLIM BEREIKBAAR
Werkgeversgerichte aanpak, beïnvloeding reisgedrag,
aanleg ontbrekende schakel fietsnetwerk.
GRONINGEN BEREIKBAAR
Weggebruikersaanpak, werkgeversaanpak, communicatie, bereikbaarheidsinitiatieven.
ONDERWIJSAANPAK
‘Anders roosteren’: minder studenten fietsen in de
spits.
GOEDERENVERVOER
Truckspotten, logistieke efficiency, stads-, bouw- en
supermarktlogistiek.
OPENBAAR VERVOER
Extra buscapaciteit, productinformatie, communicatie.
FIETS
Monitoring Fiets, slimme routes Zernike, aanleg
Doorfietsroute Helperzoom Haren-Groningen,
aanleg Doorfietsroute Noord-Willemskanaal.
Financiering
Het Rijk heeft ruim 9 miljoen euro meegeïnvesteerd
in de uitvoering van het vervolgprogramma Beter Benutten. De regiopartners van Regio Groningen-Assen
hebben hier zelf 12,2 miljoen euro aan bijgedragen.
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Tot slot
Beter Benutten is voor de regio Groningen-Assen
zeer succesvol geweest. In acht jaar tijd heeft het
Rijk ruim 40 miljoen euro geïnvesteerd in een betere
bereikbaarheid van de hele regio. Het programma is
inmiddels afgerond. Het Ministerie van IenW maakte
in november 2018 bekend zo’n 5 miljoen euro toe te
kennen voor het vervolg van projecten die mede zijn
voortgekomen uit Beter Benutten.

In onderstaande tabel zijn de in 2019 afgerekende
projecten uit de diverse programma’s opgenomen.
PROJECTEN (AFGEROND IN 2019
BEDRAGEN IN MILJOENEN)

PROJECTKOSTEN

BIJDRAGE

Deelplannen Groningen Bereikbaar
Tangentverbinding P+R Hoogkerk
Onderwijsaanpak fase 2
Doorfietsroute NW Kanaal
Doorfietsroute Helperzoom
Onderzoek Doorfietsroute
Groningen-Assen

8,2
2,4
0,4
1,2
2,0
0,1

3,1
0,5
0,2
0,5
0,7
0,05

TOTAAL

14,3

5,05

BIJLAGE 2
Overzicht bijdragen deelnemers Regiofonds
in 2019
Bijdragen zijn vastgesteld op basis van het aantal inwoners per
gemeente/provincie
Gemeenten
Assen
Groningen
Het Hogeland
Midden-Groningen
Noordenveld
Tynaarlo
Westerkwartier

€
€
€
€
€
€
€

931.190
1.611.570
126.792
416.402
253.585
300.003
240.416

Provincies
Provincie Drenthe
Provincie Groningen

€
€

921.732
1.848.308

€

6.649.998

Totale inleg in het Regiofonds in 2019
(exclusief rijksbijdragen)

COLOFON

COLOFON
Uitgave van Regio Groningen-Assen
Groningen, maart 2020
Foto’s: archief RGA en deelnemende partijen RGA
Opmaak en druk: Grafisch Centrum Provincie Groningen
Regio Groningen-Assen
Oosterstraat 56A
Postbus 610
9700 AP Groningen
Tel: 050 - 316 42 89
e-mail: info@regiogroningenassen.nl
www.regiogroningenassen.nl
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