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Status: Verzoek om zienswijze

Geachte voorzitter/l eden,

Hierbij verzoeken wij u uw zienswijze aan ons kenbaar te maken met betrekking
tot de Conceptbegroting 2022, onderdeel uitmakende van de Jaarstukken 2021

van de Regio Groningen-Assen (RGA). De rest van de stukken ontvangt u ter
kennisgeving.

De RGA is een vrijwillig samenwerkingsverband van zeven gemeenten en de
provincies Groningen en Drenthe. De RGA is beleidsmatig verbonden aan onze
provincia le prog ramma's Regionale econom ie, Regionale bereikbaarheid en

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en is voor ons relevant als platform voor
afstemming van mobiliteit, woningbouw en bedrijventerreinen en daaraan
ondersteunend ruimtelijke kwaliteit. Verder bevordert zij regionale projecten en
faciliteert zij de kennisuitwisseling tussen de publieke en private sector.

De Stuurgroep RGA stelt jaarlijks de Jaarstukken vast en brengt deze ter kennis-

name naar de colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde
Staten, met het verzoek deze aan de raden en staten voor te leggen. De

Jaarstukken 2021 liggen thans voor en bestaan onder andere uit de Jaarrekening
2020, het Uitvoeringsprogramma 2021 en de Conceptbegroting 2022. Wij ver-
zoeken u eventuele zienswijzen uiterlijk 31 mei 2O21 aan ons kenbaar te maken,
zodat de Stuurgroep de stukken op 25 juni 2021 definitief kan vaststellen. Daar-

naast is het document RGA in 2020 bijgevoegd, waarin RGA in het kort een over-
zicht geeft van de projecten die zijn afgerekend en van nieuwe activiteiten die in
202O zijn georganiseerd of in gang zijn gezet.
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Wij zijn positief kritisch ten aanzien van de regionale samenwerking. De financi-
ele tekorten zijn ingelopen en omgezet in een kleine plus, die vooralsnog wordt
aangehouden voor de (verwachte) toename van de apparaatskosten. 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 de vier thema's; economie, mobiliteit, ruimtelijke
kwaliteit en wonen. Rondom deze thema's is de Conceptbegroting 2O22 opgezet,
waarbij de nadruk ligt op mobiliteit.

ln de Toekomstagenda 2021-2025, het Financieel Kader voor de jaren 2021 tot en

met 2025 is in totaal €44,15 miljoen begroot. De verwachting is dat per
1 januari 2022in totaal €29,18 miljoen is besteed. Uitgangspunt hierbij is de ver-
wachting dat de kosten uit 2021 conform begroting worden gemaakt. Daarnaast
gaan wij ervan uit dat de projecten conform de beschikking worden afgerekend.
Het nog niet bestede deel bedraagt (€.44,15-l-€29,18 =) €.14,97 miljoen. Deze

middelen zijn volledig geoormerkt voor de thema's en activiteiten.

Tot slot wijzen wij u op de speciale pagina die op de website van de RGA is in-
gericht, in woord en beeld worden de resultaten van het afgelopen jaar uit-
gelicht en wordt vooruitgekeken.
https://regiogroni nge nassen. n l/iaa rstukken-202 L/

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlagen:
1. Jaarrekening2O2O
2. Conceptbegroting 2022
3. Uitvoeringsprogramma 2021

4. RGA in 2020

th/coll.
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Voorwoord 

 
Met genoegen presenteer ik u hierbij de jaarrekening over 2020. Het afgelopen jaar moest ook de 
RGA zich in korte tijd andere vormen van overleg eigen maken. De COVID-19-pandemie daagde uit 
tot het zoeken naar nieuwe manieren van samenwerken en netwerken.  
 
En alhoewel we ons snel digitaal hebben aangepast, kijken we reikhalzend uit naar de tijd dat we 
elkaar weer in het echt kunnen ontmoeten - daar waar bestuurlijke samenwerking het best gedijt. 
Ondanks de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrachten, is er in 2020 veel 
gerealiseerd. We hebben voortvarend gewerkt aan de vaste RGA-thema's. Zo zijn dit jaar het 
woningmarktonderzoek en de mobiliteitsmonitor verschenen. Vanuit het thema economie is er 
onderzoek gedaan naar de eerste effecten van de pandemie op de regionale economie en zijn er 
strategische verkenningen opgesteld voor het economisch herstel na de coronacrisis. Daarnaast zijn 
er onderzoeken gestart naar het 'regio-DNA' en kregen vijf projecten vanuit de regeling Regionale 
Projecten een financiële bijdrage. Verder kwamen er een aantal extra werkzaamheden op ons af, 
zoals het (samen met alle deelnemers) uitstippelen van een verstedelijkingsstrategie voor de hele 
regio en het opstellen van een Uitvoeringsprogramma voor Groeningen. Ook zijn er dit jaar 
verkennende gesprekken gestart met het CBS/UDC voor het maken van een Regiomonitor. Tot slot 
stelden we eind van het jaar, met instemming van alle raden en Staten, onze Toekomstagenda 2020-
2025 'Kwaliteitssprong voor de regio' vast en hebben we het herziene Convenant ondertekend. Dit 
vormde het sluitstuk van een traject van evaluatie en actualisatie van de regionale samenwerking.  
 
Door de Toekomstagenda gezamenlijk als negen deelnemende overheden uit te voeren, kan onze 
prachtige regio zich de komende jaren verder ontwikkelen als hét economisch centrumgebied voor 
Noord-Nederland.  
 
 
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 2020 
 

Balans 2020 (na resultaatbestemming, in €) 
Activa   Per 

31-12-2019 
Per 
31-12-2020   

Passiva   Per 
31-12-2019 

Per 
31-12-2020 

Vorderingen        Reserves       

                 

Vorderingen op korte termijn a     1.254.141         976.716   Regiofonds c     8.444.700        6.807.932  

                 

Rekening courant provincie 
Groningen b     9.229.170    10.220.900   

Bestemmingsreserve 
frictiekosten d        372.850           339.378  

                 

Vooruitbetaalde bedragen            32.886                  -     Totaal reserves       8.817.550        7.147.310  

         Schulden       

                 

         Korte termijn e        303.923           311.357  

                 

         Vooruit ontvangen bedragen f     1.394.724        3.738.948  

                 

         Totaal schulden       1.698.647        4.050.305  

 
Totaal activa     10.516.197    11.197.616   Totaal passiva     10.516.197      11.197.616  

Tabel 1: Balans 2020 
 

4. Toelichting op de balans 

 

Activa 
 

Vorderingen 

a. Vorderingen op korte termijn € 976.716 

 

Specificatie vorderingen op korte termijn 2019 2020 

Terug te vorderen BTW                234.000                 265.985  

Rijksbijdragen                 758.238                           -   

Bijdragen van deelnemende overheden                  13.500                 238.576  

Bijdragen van andere overheden                239.437                 412.028  

Overige vorderingen                    8.967                   60.127  

Totaal             1.254.141                 976.716  

Tabel 2: Specificatie vorderingen op korte termijn 
 

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 (€ 0,27 miljoen). Dit betreft de doorschuif-btw die door 
de deelnemers ook terug te vorderen is bij de Belastingdienst. 

 Het Rijk heeft via twee 'verzamelbeschikkingen' (SPUK = Specifieke Uitkeringen) iets meer dan 
drie miljoen euro uitbetaald voor zowel oude (bijvoorbeeld Vervolg Beter Benutten) als enkele 
nieuwe subsidies. Hierdoor is in plaats van een vordering nu sprake van vooruitbetaalde bijdragen 
van het Rijk.  

 Twee projecten zijn goedkoper afgerekend. Het teveel ontvangen bedrag wordt terugbetaald.  

 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 door te belasten huisvestingskosten en enkele 
kleinere vorderingen. 
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b. Rekening courant bij de provincie Groningen € 10.220.900 

Betreft het saldo in rekening-courant bij de provincie Groningen ultimo 2020. 

 

Passiva 

 
Reserves  

 

c. Regiofonds € 6.807.932 

Het resultaat in 2020 bedraagt € 1,64 miljoen negatief.  
 
d. Bestemmingsreserve frictiekosten € 339.378 

In 2020 zijn twee medewerkers waarvoor een reservering was opgenomen, in loondienst gekomen bij 
een andere werkgever. De reservering voor deze medewerkers met een fulltime betrekking, was 
gebaseerd op 80% van de loonkosten gedurende twee jaar. 
In maart 2020 heeft de SG besloten akkoord te gaan met een reservering van één jaarschijf 
loonkosten (de hiervoor gehanteerde 80% van de loonkosten gedurende twee jaar bleek aan de hoge 
kant) voor medewerkers die ten behoeve van het programmabureau niet meer via payroll worden 
ingehuurd, maar in loondienst treden bij de provincie Groningen. Op grond van dit besluit wordt de 
reserve gebaseerd om de reservering voor de vier 'nieuwe' medewerkers en één medewerker uit 
voorgaande periode. Eén functie is fulltime, de overige functies variëren van 0,5 fte tot 0,9 fte. 
 
Per 1 januari 2020 bedroeg de reserve, gebaseerd op drie medewerkers, € 372.850. De frictiekosten 
in 2020 zijn beperkt gebleven tot € 4.538. Vanwege de herwaardering, waarbij het risico lager wordt 
ingeschat, valt er een bedrag van € 28.934 vrij. In totaal wordt de reserve € 33.472 lager dan vorig 
jaar en sluit daarmee op € 339.378. 
 

Verloop reserves 
Boekwaarde 
31-12-2019 

Vrijval Onttrekking 
Boekwaarde 
31-12-2020 

Regiofonds           8.444.700                         -             1.636.768            6.807.932  

Reserve frictiekosten              372.850                 28.934                   4.538               339.378  

Totaal reserves           8.817.550                 28.934            1.641.306            7.147.310  
Tabel 3: Verloop reserves 

 

Schulden 

 

e. Schulden op korte termijn € 311.357 

Dit betreft grotendeels verstrekte bijdragen vanuit de thema's Mobiliteit en Ruimtelijke Kwaliteit. In de 
tabel hieronder zijn de bedragen per thema gespecificeerd. 
 
De post Overig heeft grotendeels betrekking op apparaatskosten (€ 93.617,70). De overige kosten 
hebben betrekking op Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering (€ 11.817,00). 

 

Specificatie schulden op korte termijn 2019 2020 

Mobiliteit                  40.599                 159.210  

Ruimtelijke Kwaliteit                  64.018                   36.709  

Monitoren en Verkennen                    10.003  

Slimme & Duurzame Mobiliteit                  44.649    

Overig                154.657                 105.435  

Totaal                303.923                 311.357  

Tabel 4: Specificatie schulden op korte termijn 

 

f. Vooruitontvangen bedragen € 3.738.948 

Deze post betreft het saldo van vooruit ontvangen rijksbijdragen. Dit zijn bedragen die voor of in 2020 
zijn ontvangen, maar in of na 2021 worden besteed. Het bedrag dat op de balans staat, betreft de in 
2020 en eerder ontvangen rijksbijdragen. Eind 2020 heeft het Rijk voor diverse onderdelen de 
subsidiebijdrage ineens uitbetaald.  
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In de tabel hieronder is het verloop van deze post in beeld gebracht. Ten opzichte van vorig jaar is 

dit bedrag met ca. € 2,43 miljoen toegenomen. De gerealiseerde bijdrage heeft betrekking op het 
programma Beter Benutten 1. 
 

Verloop Vooruitontvangen bijdragen     

Saldo per 1 januari 2020              -1.394.724  

Ontvangen bedragen     

BO Spoor fase 3               -141.281    

BO Spoor fase 4                 -85.578    

Slimme en Duurzame Mobiliteit (Rijk)            -1.463.849    

Slimme en Duurzame Mobiliteit (Gem. Groningen en Leeuwarden))                 -47.017    

Vervolg Beter Benutten                -707.579    

Totaal ontvangen bedragen                          -              -2.445.304  

Gerealiseerde subsidiebijdragen     

Beter Benutten 1                101.080    

Totaal gerealiseerde subsidiebijdragen                  101.080  

 Saldo per 31 december 2019               -3.738.948  

Tabel 5: Specificatie vooruitontvangen bedragen 

 

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 2021 

Na vaststelling van de Toekomstagenda 2020-2025 is deze toegevoegd aan de meerjarenbegroting 
tot en met 2025. Voor de Actualisatie 2014 - 2020 hadden de partners al financiële afspraken gemaakt 
tot en met 2023. Ten behoeve van de Toekomstagenda is afgesproken om daar nog twee jaarschijven 
van € 6,65 miljoen aan toe te voegen.  
 

Resultaat is een Financieel Kader dat laat zien dat er tot en met 2025 in totaal € 51,30 miljoen aan 
kosten is begroot. Naar verwachting zou per 1 januari 2021 hiervan € 33,97 miljoen besteed moeten 
zijn. Het overgrote deel hiervan heeft betrekking op projecten uit het programma Mobiliteit. Het nog 
niet bestede deel bedraagt (€ 51,30 -/- € 33,97 =) € 17,34 miljoen. Deze middelen zijn volledig 
geoormerkt, maar nog niet beschikt. 

 
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.  
 

Actuele stand 

Ook in 2020 zijn diverse projecten goedkoper uitgevallen waardoor de vrije ruimte zal toenemen. Voor 
een deel gaat het om vrijval van regiofondsmiddelen, voor een ander deel gaat het om vrijval van 
rijksmiddelen die deels vrijvallen ten gunste van de regio. Het Rijk heeft eerder bijvoorbeeld voor Beter 
Benutten 1 voortijdig afgerekend voor rekening en risico van de regio. Met betrekking tot de vrijval 

binnen de BO-Spoormiddelen (Plan van aanpak onderwijs) is afgesproken dat het Rijk deze 
doorschuift voor een volgend plan van aanpak onderwijs.  
 
Per 1 februari 2021 is de RGA verhuisd naar een ander kantoor. Het nieuwe huurcontract leidt tot een 
meerjarige verplichting (februari 2021 tot en met januari 2026) van in totaal € 280.000. 

 
Bovengenoemde consequenties zullen in de begroting 2022 worden verwerkt. 
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5. Exploitatierekening 

 

Exploitatie 
Realisatie 

2019 
Begroting 

2020 

Begroting 
2020 na 
wijziging 

Realisatie 2020 

I. Lasten Uitvoeringsinstrumenten 

A. Economisch platform            167.428             171.428             171.428                  171.428  

B. Mobiliteit         5.288.786          4.260.000          9.743.540               5.962.856  

C. Ruimtelijke kwaliteit         2.185.257          4.132.000          4.796.811               1.311.859  

D. Monitoren en Verkennen              43.301               23.000             111.000                    61.802  

E. Overige            178.879                       -                         -                              -    

Totaal Uitvoeringsinstrumenten         7.863.651          8.586.428        14.822.779               7.507.944  

IA. Organisatie, apparaatskosten 

1. Personeelskosten            670.089             619.000             695.000                  696.349  

2. Frictiekosten                5.171                       -                         -                        4.538  

3. Scholing en opleiding                6.851               12.380               13.900                      5.087  

4. Huisvesting, kantoor & ICT              42.323               57.000               72.000                    56.540  

Totaal Apparaatskosten            724.435             688.380             780.900                  762.514  

IIB. Organisatie, Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering 

1. Administratie- en advieskosten              45.569               43.000               43.000                    59.160  

2. Investeren in netwerken              13.897               15.000               35.000                    19.143  

3. Communicatiekosten              26.556               25.000               50.000                    14.371  

4. Borging ruimtelijke kwaliteit                5.057                       -                         -                              -    

5. Onvoorzien                      -                 10.000               10.000                            -    

Totaal Generieke kosten              91.078               93.000             138.000                    92.674  

Totale lasten          8.679.164          9.367.808        15.741.679               8.363.133  

Baten     

1. Bijdrage deelnemers         6.649.998          6.650.002          6.649.998               6.650.000  

2. Algemene inkomsten         1.309.349                       -            3.011.810                    42.893  

3. Rente                      -                         -                         -                              -    

Totaal baten         7.959.347          6.650.002          9.661.808               6.692.893  

Resultaat vóór mutatie in reserves           -719.817         -2.717.806         -6.079.871              -1.670.240  

Mutaties in reserves     

d. Dotatie reserve frictiekosten                      -                         -              -211.648                            -    

d. Vrijval reserve frictiekosten                      -                         -                         -                      28.934  

d. Onttrekking reserve frictiekosten                5.171                       -                         -                        4.538  

c. Toename Regiofonds           -714.646         -2.717.806         -6.291.519              -1.636.768  

Saldo                      -                         -                         -                              -    
Tabel 6: Exploitatierekening
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6. Toelichting op exploitatierekening 2020 
 
Het jaar 2020 is een overgangsjaar van de oude geactualiseerde Regiovisie ('Veranderde context, 

blijvend perspectief') naar de nieuwe: Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio'. Voor 2020 
zijn de volgende thema's en activiteiten vastgesteld: 
A. Economie 
B. Mobiliteit 
C. Ruimtelijke Kwaliteit 

D. Monitoren en Verkennen 

 
Lasten programma's en projecten  
 

A. Economie € 171.428 
 

Economie Begroting 2020 
Begroting 2020 na 

wijziging 
Realisatie 2020 

Lasten                     171.428                      171.428                      171.428  

Totaal                     171.428                      171.428                      171.428  

Tabel 7: Economie 
 

De gemeenten Groningen en Assen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het speerpunt 'het 
economische kerngebied verder ontwikkelen'. Beide gemeenten zorgen voor de afstemming en 

samenwerking met de andere gemeenten en de provincies en faciliteren de kerngroep bij 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 2020 heeft de gemeente 
Groningen een bedrag van € 0,17 miljoen ontvangen voor de uitvoering. Wij verwachten dat de kosten 
over 2020 iets lager zullen zijn. In februari 2021 ontvangen wij de financiële verantwoording van de 

gemeente Groningen. Vanaf 2021 wordt dit gewijzigd en pakt het regiobureau het speerpunt op.  
 
Toelichting programma  

Het Economisch Platform geeft mede vorm aan de inhoud van het speerpunt economie. 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. De kerngroep van het 
Economisch Platform, bestaande uit 5 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en 1 
vertegenwoordiger uit het onderwijs, heeft in 2020 haar missie, visie en doelstellingen aangescherpt. 
De missie is nu om "de werkgelegenheid en het verdienvermogen van de regio te versterken en wil 

daar een wezenlijke bijdrage (concrete resultaten) aan leveren vanuit haar onafhankelijkheid". Tegelijk 
was het vervullen van de netwerkfunctie van het platform in 2020 een extra uitdaging vanwege 
Covid19. Na de onzekerheid in het voorjaar is in november met een goed beoordeelde bijeenkomst 
voor ambtenaren van EZ-afdelingen in de RGA de band met deze doelgroep verstevigd. 
 

Verder heeft de RGA zichzelf tot doel gesteld om: 
- Te werken aan een regionaal economisch profiel en daaruit afgeleid een regionale 

economische uitvoeringsagenda, samen met het bedrijfsleven, onderwijs en omgeving.  
- Met de kerngroep een nieuw missiedocument op te stellen voor het Economisch Platform, met 

een geactualiseerde missie, visie en doelstellingen waarmee het nadrukkelijker een 

verbindend platform kan zijn, gefocust op tastbare resultaten. 
- Waar het kan gemeenten in de Covid19-crisis bij te staan met informatie-uitwisseling en 

onderzoek. 
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Het instemmingsmodel en het monitoren van de uitgifte van bedrijventerreinen is een belangrijke taak 

binnen het regiobureau. In 2020 waren er geen instemmingsverzoeken vanuit de gemeenten. 
Waarschijnlijk heeft Covid19 hierin ook voor uitstel gezorgd. 
 

B. Thema Mobiliteit € 5.962.856 
 
  

Mobiliteit Begroting 2020 
Begroting 2020 na 

wijziging 
Realisatie 2020 

Basispakket                  4.260.000                   7.341.400                   5.880.000  

Beter Benutten I                       461.423                      136.970  

Vervolg Beter Benutten                       861.714                       -66.853  

PvA Onderwijs                       183.619                     -141.281  

Slimme en Duurzame Mobiliteit                       523.140                                -   

Verknopen, Vergroenen en Verslimmen                       372.245                      154.020  

Totaal                  4.260.000                   9.743.540                   5.962.856  
Tabel 8: Programma Bereikbaarheid, inclusief Beter Benutten 

 
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 € 5.880.000,- 

In 2020 is aan bijdragen voor de infrastructurele projecten € 5,9 miljoen uitgekeerd, waarvan het 
project Groningen Spoorzone met € 3,20 miljoen de grootste ontvanger was. Met bijna € 2,7 miljoen 
volgt het programma Florijnas in de gemeente Assen.  

 
In de bijgestelde begroting is een bedrag van ruim € 7,3 miljoen opgenomen. Het verschil van bijna 
€ 1,5 miljoen wordt deels verklaard doordat de eindafrekening van een aantal projecten in verband 
met SiSa is doorgeschoven naar 2021 (in de jaarrekening over 2020 verantwoord een RGA-
deelnemer via SiSa de regio-bijdrage; in 2021 vindt dan de eindafrekening plaats). Het betreft de 

projecten fietsroute-plus Zuidhorn-Groningen (ca. € 0,32 miljoen), P+R Zuidhorn (ca. € 0,14 miljoen) 
en station Haren (0,1 miljoen). Hetzelfde geldt voor het project HOV Leek/Roden (€ 0,7 miljoen). De 
werkzaamheden in Leek zijn afgerond en kunnen via SiSa worden verantwoord. De werkzaamheden 
in Roden zijn rondom het busstation nog in uitvoering; hiervoor is uitstel verleend. Hetzelfde geldt voor 
de projecten stationsgebied Bedum (ca. € 60.000) en kwaliteitsverbetering OV Ten Boer-Groningen 

(ca. € 0,18 miljoen).  
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Overzicht lopende en voltooide projecten in 2020  

Fietsrouteplus Zuidhorn-Groningen (3e fase) afgerond, afrekening via SiSa 

Programma FlorijnAs Assen afgerond 

Bereikbaarheid Station Bedum uitvoering 

Doorontwikkeling P+R Zuidhorn Afgerond, afrekening via SiSa 

Kwaliteitsmaatregelen OV-N360Ten Boer-Groningen Uitvoering 

Bus/treinknooppunt stationsgebied Haren en infraontsluiting Stationsgebied Haren Afgerond, afrekening via SiSa 

Spoorzone Groningen uitvoering 
Programma Beter Benutten Vervolg met deelprogramma's (ITS - Groningen Bereikbaar -  
Goederenvervoer en Fiets) 

uitvoering 

Programma Infra en OV Leek - Roden Uitvoering  

  
Tabel 9: Projecten Bereikbaarheid, inclusief Vervolg Beter Benutten  
 

 
Beter Benutten 

In de programma's 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 te maken van de bestaande 
infrastructuur. Onze regio is één van twaalf regio's die actief meedeed in dit landelijke, innovatieve 
programma. De afgelopen jaren zijn er twee programma's uitgevoerd: BB1 en VBB (Vervolg BB).  

 
BB1 € 136.970 

BB1 is in 2012 van start gegaan en 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 afgerond. Voor 2020 was nog € 0,46 miljoen begroot en hiervan is € 0,13 miljoen 

uitgegeven. Het restant, ca. € 0,32 miljoen, valt vrij. 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 zullen worden ingezet.  
 
Vervolg Beter Benutten (VBB) -€ 66.853 

In 2015 is het programma Vervolg Beter Benutten (VBB) door het Rijk en Regio Groningen-Assen 
vastgesteld. VBB is een gezamenlijk, landelijk programma van bijna € 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 (intelligente transportsystemen). Medio 2019 
is het VBB-programma door het Rijk beëindigd, met uitzondering van ITS en het onderdeel 
weggebruikersaanpak van Groningen Bereikbaar. Eind 2020 heeft de eindafrekening van VBB met het 
Rijk plaatsgevonden. 

 
Aanvullend op de regionale programma's, zijn op het gebied van ITS-maatregelen op bovenregionale 
schaal geïmplementeerd. Met de afspraken over VBB is ook afgesproken dat 10% van de middelen 
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. Eén 
van de belangrijkstee 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 worden gesteld om o.a. de doorstroming te bevorderen.  
 

In 2020 is er € 30.443 uitbetaald, maar door een goedkoper afgerekend project (- € 97.295) is er per 
saldo € 66.853 meer terugontvangen dan uitbetaald. Het programma goederenvervoer (ITS-onderdeel 
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'blauwe golf') is financieel nog niet afgerond, evenals het gehele ITS-programma. De uitvoering 

hiervan liep door tot en met 2020. In 2021 kan de eindafrekening van deze twee laatste onderdelen 
van VBB plaatsvinden. Daarnaast worden de lagere uitgaven in 2020 deels verklaard doordat de 
eindafrekening van de Plannen van Aanpak van Groningen Bereikbaar lager zijn uitgevallen. Reden 
hiervan is het onderdeel 'weggebruikersaanpak'. Door de vertraging bij de Ring Zuid is deze aanpak 
later opgestart en in overleg met het Rijk ook eerder is beëindigd. Deze kortere duur heeft geleid tot 

minder kosten en een lagere Rijksbijdrage. De totale balans van het VBB-programma kan na 
eindverantwoording van het PvA goederenvervoer en ITS in 2021 worden opgemaakt. 
 
PvA Onderwijs € -141.281 

Voor het PvA onderwijs is in de begroting van 2020 ruim € 0,18 miljoen begroot. Dit bestond uit een 

bijdrage voor fase 3 en fase 4. In 2020 heeft de financiële eindverantwoording van de derde fase 
plaatsgevonden. Deze fase viel in totaal € 0,22 miljoen lager uit dan begroot. Voorts is in 2020 door 
Groningen Bereikbaar uitvoering gegeven aan de vierde fase. Eindafrekening van de vierde fase vindt 
plaats in 2021. Hiervoor was € 0,09 miljoen begroot. Landelijk heeft dit PvA tot positieve interesse 
geleid, mede ook in samenhang met diverse corona-gerelatereerde maatregelen (het 'Gronings' 

rooster). Het betreft overigens Rijksmiddelen die via de RGA aan de partners worden uitgekeerd, in dit 
geval Groningen Bereikbaar. Met het Rijk is afgesproken dat resterende middelen van de 
onderwijsaanpak (fase 2,3 en/ of 4) ingezet zullen worden als dekking van de vijfde fase van de 
Onderwijsaanpak. Eind 2020 is door het Rijk ook een bijdrage voor fase 5 toegekend. 
 

Slimme en Duurzame Mobiliteit € 0 

Het Rijk heeft voor de corridoraanpak Groningen-Assen en de stakeholders- en werkgeversaanpak 
van Groningen Bereikbaar middelen beschikbaar gesteld. Dit verloopt via de RGA. Het betreft 
middelen die in 2017 en 2018 in het BO MIRT beschikbaar zijn gesteld (0,423 miljoen) voor de 
werkgeversaanpak van GB en nog ca. € 0,1 miljoen voor de corridoraanpak Groningen-Assen (diverse 

kleinere maatregelen van provincie(s), GB of gemeente(n)). In 2020 zijn deze middelen niet 
opgevraagd; wel zijn de middelen eind 2020 door het Rijk aan de RGA uitgekeerd. 
 
Verknopen, verslimmen en vergroenen € 154.020 

In de Toekomstagenda RGA en de bijhorende financiële vertaling is ook ruimte gereserveerd ten 

behoeve van maatregelen in het kader van 'verknopen, verslimmen en vergroenen'.  
 
In 2020 is inzet gepleegd door de RGA op 3 terreinen, te weten: 

1. Logistiek. Vanuit de RGA was hier € 50.000 voor begroot. Samen met bijdragen van twee 
gemeenten (€ 40.000 samen) en een bijdrage van het Rijk (€ 0,08 miljoen, excl BTW) is 

hiermee een noordelijke logistieke uitvoeringsagenda opgesteld en is bijgedragen aan 
koplopersaanpakken van o.a. de binnensteden van Groningen en Assen (kosten: € 111.457). 

2. Digitalisering. In 2020 is onder leiding van de RGA het implementatieplan digitalisering ('de 
digitale weg op orde') opgesteld. De scope van dit plan richt zich op Noord-Nederland. 
Gemaakte kosten bedragen € 27.350. Dit bedrag wordt gedekt door een Rijksbijdrage aan de 

digitalisering van ca. € 0,16 miljoen (excl BTW). Het resterende bedrag kan in 2021 worden 
ingezet. Rijkscofinanciering vindt plaats op basis van 50/50-cofinanciering. Afgesproken is dat 
de inzet in uren van de diverse koplopers (o.a. provincie Groningen en Drenthe, gemeenten 
Groningen en Assen) als cofinanciering kan worden ingezet. 

3. Doorfietsroutes. Medio 2020 zijn landelijke richtlijnen bekend gemaakt ten aanzien van 

snelfietspaden en doorfietsroutes. In 2020 is het regionale ontwerp van het doorfietsroutelogo 
op de landelijke richtlijn aangepast c.q. afgestemd. 
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C. Thema Ruimtelijke Kwaliteit € 1.311.859   
 

Ruimtelijke Kwaliteit Begroting 2020 
Begroting 2020 na 

wijziging 
Realisatie 2020 

Regiopark                     632.000                      814.800                        74.182  

Regionale en Innovatieve Projecten                  2.500.000                   2.682.011                      488.232  

Groeningen                       130.000                        31.640  

PvA Ruimtelijke Kwaliteit                         30.000                        67.805  

Substantiële Projecten                               -                       140.000                                -   

GAE                  1.000.000                   1.000.000                      650.000  

Totaal                  4.132.000                   4.796.811                   1.311.859  
Tabel 10: Overzicht van de deelprogramma's van Regionale en Innovatieve Projecten. 

 

Regiopark € 74.182 

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 2020 is € 74.182 aan termijnbetalingen uitgekeerd. Er is één project afgerond in 2020 en één 
project is wel afgerond, maar nog niet afgerekend. Daarnaast zijn er nog twee projecten in uitvoering. 
Deze lopende projecten hebben vertraging opgelopen en uitstel verkregen. Als deze projecten in 2021 
afgerond worden, wordt de afrekening waarschijnlijk pas in 2022 voltooid als er gebruik wordt gemaakt 

van SiSa. 
 

Overzicht lopende en voltooide projecten in 2020  

Versterking recreatieve infra, landschap EHS Reitdiepgebied  Afgerond, nog niet afgerekend 

Entree Meerweg i.r.t. RVZ  Uitvoering  

Assen aan de Aa, deelproject Bosbeek/Nijlandsloop  Voltooid 

Programma landschapsopgaven/recreatie en water IGS  Uitvoering  

  
Tabel 11: Projecten Regiopark 
 

Regionale (en Innovatieve) Projecten € 488.232 

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. Er is afgesproken dat het restant van de 
middelen wordt opgenomen in de begroting van de Toekomstagenda. Dit is bestemd voor REIP 2.0. 
De 12e ronde markeerde deze wijziging in de regeling naar REIP 2.0 (nu Regionale Projecten). Het 

budget is beschikbaar voor projecten die een aantoonbare meerwaarde voor de Regio hebben en aan 
een bepaalde urgentie voldoen. Innovatie is niet langer verplicht en er wordt meer nadruk gelegd op 
projecten die middels samenwerking bijdragen aan het economisch klimaat, de ruimtelijke kwaliteit en 
aan duurzaamheid. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage gelden een aantal 
spelregels.  

 
Belangrijk onderdeel van de beoordeling van de aanvraag is een korte en krachtige pitch aan de 
adviescommissie. Inmiddels hebben 45 projecten vanuit deze regeling een financiële bijdrage 
toegekend gekregen. Er zijn 6 projecten afgerond in 2020. In 2020 waren er nog 23 projecten in 
uitvoering en 3 in voorbereiding. 

In 2020 zijn in twee ronden totaal 11 projecten gepitcht, waarvan aan 7 projecten een bijdrage is 
toegekend van totaal circa € 0,58 miljoen. Deze middelen zijn voor de projecten beschikt dan wel 
gereserveerd en worden gedurende de looptijd van het project opgevraagd. 
In 2020 hebben de projecten in totaal ca. € 0,49 miljoen aan bijdragen ontvangen. Voor 2020 was 
€ 2,68 miljoen begroot. Dit bestaat uit afspraken voor termijnbetalingen (€ 1,4 miljoen) en een 

inschatting van € 1,2 miljoen voor de pitches van 2020. Een ruwe inschatting, omdat op dat moment er 
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nog weinig te zeggen was over het aantal projecten dat in 2020 een bijdrage zou kunnen ontvangen. 

Ook ten aanzien van de hoogte van de bijdrage was er toen nog weinig te zeggen. Een aantal 
termijnbetalingen schuift door naar 2021, grotendeels vanwege vertraging door de coronacrisis. 
 

Overzicht REIP t/m 2020   
Overzicht afgeronde projecten in 2020   

Noordoosthoek Hoornsemeer afgerond 

Natuur- en landschapsboerderij afgerond 

Groeningen afgerond 

Challenge the future afgerond 

De Poolse Bruid afgerond 

Drone Festival TT-Assen afgerond 

 Overzicht lopende projecten in 2020   

Healthhub Roden uitvoering  

Innovatieboerderij Zuidhorn uitvoering  

Woldwijk Ten Boer 1 uitvoering 

Woldwijk Ten Boer 2 uitvoering 

Smart Campus Zernike uitvoering  

Mountainbikeroutes Noordenveld uitvoering 

Living Lab 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 

Rustpunt Overschild voorbereiding 

Kultuureiland voorbereiding 

Matchmaker Innovatie MOI uitvoering 

De Groene Stoel uitvoering 

De Noorderlingen uitvoering 

Veenlijn uitvoering 

Aan de andere kant uitvoering 

Top Dutch Solar Racing uitvoering 

Poort tot de Onlanden voorbereiding 

Westerkwartier Paardenkwartier uitvoering 

PlukN uitvoering 

Versterken en ontwikkelen impact ecosysteem uitvoering 

Eerste wijk Veenhuizen uitvoering 

    

Tabel 12: Regionale (en Innovatieve) Projecten 

 

Groeningen € 31.640 

Groeningen is ontstaan als een Regionaal en Innovatief Project. In juni 2019 is echter besloten om 
Groeningen onder regie van de Regio Groningen - Assen te brengen als onderdeel van de drager 

Ruimtelijke kwaliteit. Het doel was om doelstellingen te formuleren en een plan van aanpak te 
schrijven inclusief een financiële onderbouwing en een opzet voor de governance van Groeningen. 
Het plan van aanpak is in december 2019 vastgesteld. Daarnaast is de opdracht geformuleerd om een 
gebiedscoördinator aan te stellen om een uitvoeringsprogramma op te zetten. Om dit te realiseren is 
er voor Groeningen in de gewijzigde begroting van 2020 een budget van € 130.000 opgenomen, 

waarvan er € 31.640 is besteed. Dit budget is beschikbaar voor het aanstellen van een externe 
gebiedscoördinator, programmamanagement en eventueel een eerste financiële impuls voor 
projecten. 
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PvA Ruimtelijke Kwaliteit € 67.805 

In de Toekomstagenda is beschreven dat ruimtelijke kwaliteit veel meer een leidende rol gaat 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. De verwachting is dat er in 2021 een plan van 
aanpak wordt vastgesteld voor het thema ruimtelijke kwaliteit. Voor de voorbereidende 
werkzaamheden is in de gewijzigde begroting van 2020 een budget van € 30.000 gereserveerd. In 
2020 is € 67.805 gerealiseerd. Dit zijn kosten die zijn gemaakt voor de verstedelijkingsstrategie. 
Hoewel deze kosten niet waren begroot, passen ze binnen het thema ruimtelijke kwaliteit en zowel 

binnen het totaal begrote budget van € 2,17 miljoen voor ruimtelijke kwaliteit in de periode 2020-2025 
als binnen het begrote budget voor de jaarschijf 2020. Dit is in december 2020 door de Stuurgroep 
akkoord bevonden. 
 

Substantiële projecten € 0 

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 
aan negen specifieke projecten, opgedeeld in 12 deelprojecten. In 2020 was er nog één deelproject 

niet afgerekend. De totale uitgave voor 2020 was begroot op € 140.000. Er wordt via SiSa afgerekend, 
waardoor de financiële afrekening plaatsvindt in 2021. 
 

Overzicht lopende en voltooide projecten in 2020  

Stationsgebied Haren Afgerond, nog niet afgerekend 

  
Tabel 13: Substantiële Projecten 

 
GAE € 650.000 

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 2020 is de derde termijn van 
€ 650.000 uitbetaald aan de provincie Groningen. In 2021 vindt de eindafrekening plaats, op basis 
waarvan door de provincie Groningen nog maximaal € 350.000,- kan worden opgevraagd.   
 

D.  Monitoren en Verkennen € 61.802 
 

Monitoren en Verkennen Begroting 2020 
Begroting 2020 na 

wijziging 
Realisatie 2020 

Regiomonitor                         42.500                        15.302  

Werklocaties (Vastgoedrapport)                         3.000                          3.000                                -   

Woningbouw en Woningmarkt (Woningmarktmonitor)                         5.000                          2.500                                -   

Netwerkanalyse                       15.000                        63.000                        46.500  

Totaal                       23.000                      111.000                        61.802  
Tabel 14: Monitoring 

 

Regiomonitor € 15.302 

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 
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).  
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In 2020 is opdracht gegeven aan het CBS UDC voor het uitwerken van fase 1 (vooronderzoek met 
focus op behoefte, € 7.500) en fase 2 (ontwerp Regiomonitor, € 20.000, afronding begin 2021). 
 
De bij de gewijzigde begroting opgenomen reservering van € 20.000 voor een tijdelijke oplossing voor 
de weggevallen woningmarktmonitor is niet nodig gebleken. 

 
Naast algemene kosten voor het bouwen van de Regiomonitor zijn er ook thematische kosten 
gemaakt voor monitoring volgens de nieuwe methodiek: 
 
Regiomonitor - wonen 

CBS UDC heeft in 2020 voor € 4.500 voor de regiogemeenten het dashboard verhuisbewegingen 
geactualiseerd met de meest actuele gegevens over 2017-2018. Deze gegevens worden later 
geïntegreerd in het dashboard van de Regiomonitor. 
 
Regiomonitor - mobiliteit 

CBS UDC heeft in 2020 de modal split berekend voor de gemeente Groningen. Om het beeld 
compleet te maken voor de regio heeft het UDC opdracht gekregen om dit voor € 4.000 ook te 
berekenen voor de overige regiogemeenten. Deze gegevens worden later geïntegreerd in het 
dashboard van de Regiomonitor. Tevens is door Hastig op basis van Tomtom-gegevens onderzocht of 
er veranderingen hebben plaatsgevonden in de reistijden op de belangrijkste wegen in onze regio 

(kosten: € 6.403). 
 
Werklocaties (Vastgoedrapport) € 0  

Jaarlijks wordt de bedrijventerreinenmonitor opgesteld. Voor het hoofdstuk over aanbod en transacties 
van bestaande panden werden transactiegegevens ingekocht bij NVM/Brainbay. Deze partij heeft 

aangegeven deze gegevens voor het jaar 2020 niet meer te verkopen, waardoor we op deze post 
geen kosten hebben gemaakt. Bij het ontwerpen van de Regiomonitor wordt hiervoor een alternatief 
gezocht. 
 
Woningbouw en Woningmarkt (Woningmarktmonitor) € 0 

Jaarlijks werden twee Woningmarktrapportages over de woningmarkt opgesteld, met informatie over 
nieuwbouw(afspraken), algemene marktontwikkelingen en ontwikkelingen in de bestaande bouw en 
sociale huurvoorraad. Voor het hoofdstuk over de bestaande bouw werden transactiegegevens 
ingekocht bij NVM/Brainbay. Deze partij heeft aangegeven met ingang van het tweede kwartaal van 
2020 deze gegevens niet meer te verkopen, waardoor de factuur lager uitvalt dan begroot. Bij het 

ontwerpen van de Regiomonitor wordt hiervoor een alternatief gezocht. 
 
Netwerkanalyse € 46.500 

In 2019 is fase 1 van de mobiliteitsstrategie opgeleverd: de netwerkanalyse, dataverzameling, trends 
& prognoses. Voor fase 2 (strategie) en 3 (maatregelenpakket) is in 2019 opdracht verleend aan 

Procap (€ 30.000). Medio 2020 is de mobiliteitsstrategie (fase 2) opgeleverd. Vanwege de vele 
ingezette trajecten bij diverse deelnemers (provinciale én gemeentelijke mobiliteitsplannen/-visies) en 
het traject van de verstedelijkingsstrategie is besloten de uitwerking van fase 3 op te schuiven. In de 
eerste helft van 2021 wordt hier invulling aan gegeven. Het restant op deze post zal om deze reden 
worden meegenomen naar 2021. 

 
CBS UDC heeft in 2020 de laatste separate Mobiliteitsmonitor RGA opgeleverd, over de jaren 2014-
2019 (€ 12.000).  
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7. Organisatie 

 
IA. Apparaatskosten € 762.514 

 
Apparaatskosten Begroting 2020 

Begroting 2020 na 
wijziging 

Realisatie 2020 

Formatie (inclusief tijdelijke formatie)                     619.000                      695.000                      696.349  

Frictiekosten                               -                       211.648                          4.538  

Scholing & opleiding                       12.380                        13.900                          5.087  

Huisvesting, kantoor & ICT                       57.000                        72.000                        56.540  

Totaal                     688.380                      992.548                      762.514  
Tabel 16: Apparaatskosten 

 
Formatie € 696.349 

Het Regiobureau is een kleine organisatie van in totaal 8,75 fte, ingevuld door twaalf medewerkers. 
Het takenpakket kan met deze bezetting over de gehele linie worden uitgevoerd. Detachering gebeurt 

bij voorkeur vanuit de deelnemers. In 2020 is gestopt met de inhuur via payroll. De betreffende 
medewerkers zijn in dienst genomen door de provincie Groningen. 
 
Frictiekosten € 4.538 

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 
Groningen-Assen kon worden gedekt uit detacheringsvergoedingen. In 2020 is € 4.538 ten laste 
gebracht van de bestemmingsreserve frictiekosten. 
 

Scholing & opleiding € 5.087 

Deze post is gebaseerd op een percentage (circa 2%) van de kosten van de formatie ten behoeve van 
scholing en opleiding. In 2020 is onder andere een training gevolgd over de loopbaanontwikkeling.  
 
Huisvesting, kantoor en ICT € 56.540 

Het Regiobureau huurt een kantoor in de Oosterboog in Groningen. Naast huur- en servicekosten zijn 
er kosten gemaakt voor de inrichting en ICT. Tevens is er een reservering gemaakt voor de 
herhuisvesting van het Regiobureau. In 2020 is hiervoor een bedrijfsmakelaar aangetrokken. 
 

 IIB. Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering € 92.674 

 

Generieke kosten t.b.v. de uitvoering Begroting 2020 
Begroting 2020 na 

wijziging 
Realisatie 2020 

Administratie & advies                       43.000                        43.000                        59.160  

Investeren in netwerken                       15.000                        35.000                        19.143  

Communicatie                       25.000                        50.000                        14.371  

Onvoorzien                       10.000                        10.000                                -   

Totaal                       93.000                      138.000                        92.674  
Tabel 17: Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering 

 

Administratie & advies € 59.160 

 De financiële administratie van Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door de provincie 
Groningen. Daarnaast worden kosten gemaakt voor de accountantscontrole van de jaarrekening. De 
kosten voor de accountantscontrole over 2019 zijn hoger uitgevallen door een te vroege start van de 
controle waardoor achteraf te veel herstelwerk noodzakelijk was. Zowel de accountant als de RGA 
hebben afspraken gemaakt om een soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Een oorzaak is 

gelegen in het feit dat de RGA zeer vroeg aan het begin van het nieuwe jaar haar Jaarstukken gereed 
moet hebben.  
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Investeren in netwerken € 19.143 

Samenwerken gaat niet van zelf. Het goed laten functioneren van een netwerk vraagt om onderhoud. 
De in 2020 gemaakte kosten hebben betrekking op vergaderingen en bijeenkomsten. In aanvulling 
hierop is in oktober 2020, een digitale conferentie voor raden en Staten gehouden over de 
Verstedelijkingsstrategie. Desalniettemin zijn de kosten dit jaar lager uitgevallen als gevolg van de 

Covid19-crisis.  
 
3.  Communicatiekosten € 14.371 

In 2020 is verder gewerkt aan het vergroten van de zichtbaarheid van de RGA. Dit heeft geresulteerd 
in onder meer de volgende activiteiten: 

 Heruitgave van een projectenboek van het programma Regionale en Innovatieve Projecten. 

 Uitgave van Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio'. 

 Uitgave van een factsheet bij de jaarrekening 2019 waarin de belangrijkste informatie staat 
gevisualiseerd. 

 Uitgave van Handboek Huisstijl RGA. 

 Uitgave van negen nieuwsbrieven. 

 Overname en inhoudelijke aanpassing van website www.Groeningen.nu. 

 (Mede)organisatie van netwerkbijeenkomsten, waaronder raden- en Statenbijeenkomsten. 

 Verslaglegging in woord en beeld van RGA-activiteiten (website, social media). 

 Ontwikkelen van www.rgadigitaal.nl, een digitaal platform voor het organiseren van (grote) 
bijeenkomsten. 

 

Onvoorzien € 0 

In 2020 is geen beroep gedaan op de post onvoorzien. 

 

Reserves 
 

De ontwikkeling van de reserves zijn toegelicht op pagina zeven (toelichting op de balans). 

 

Baten 
  

1. Bijdragen van de deelnemers € 6.650.000 

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. Met het vaststellen van de 
Toekomstagenda zijn hier nog twee jaren aan toegevoegd. 
 
2. Algemene inkomsten € 42.893 

De algemene inkomsten bestaan uit de gerealiseerde Rijksbijdragen met betrekking tot diverse oude 
en nieuwe(re) programma's. Voor de programma's Digitalisering en Logistiek wordt deels ook 
bijgedragen door gemeente Leeuwarden en gemeente Groningen. De te veel ontvangen subsidie 
wordt terugbetaald en is in de tabel hieronder als 'negatieve gerealiseerde subsidiebijdrage' 
verantwoord. 
 

Dat de algemene inkomsten veel lager uitvallen dan de verwachte € 3,0 miljoen wordt grotendeels 
veroorzaakt door afrekeningen die doorschuiven naar 2021 en afrekeningen die in plaats van een 
betaling juist tot een terugbetaling hebben geleid. Hieronder de belangrijkste oorzaken voor dit 
verschil: 

- Het programma BB1-project is goedkoper uitgevallen (€ 0,46 miljoen begroot, maar voor 
€ 0,14 miljoen gerealiseerd). Daarnaast is het saldo van BB1 (vrijval uit voorgaande jaren) ook 
als verwachte inkomst begroot (in totaal was een opbrengst van € 1,18 miljoen begroot). Op 
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pagina 12 is onder het kopje BB1 toegelicht dat deze vrijval opnieuw binnen het thema 

Mobiliteit wordt ingezet. Echter, in 2020 waren daar nog geen concrete projecten voor. 
- Voor VBB was rekening gehouden met € 0,87 miljoen, terwijl er juist per saldo geld is 

terugbetaald. Het programma VBB wordt in 2021 met het Rijk afgerekend (zie ook pagina 13). 
- Voor PvA Onderwijs geldt ook dat in plaats van een opvraging van € 0,18 miljoen er € 0,14 

miljoen is terugbetaald. Het Rijk heeft aangegeven dat de vrijval uit eerder PvA's in gezet mag 

worden voor een volgend PvA. 
- De bijdragen uit het programma Slim en Duurzaam (€ 0,52 miljoen) zijn in 2020 niet 

opgevraagd. 
 

Specificatie Algemene inkomsten 2019 2020 

Beter Benutten 1                289.138                 101.080  

Vervolg Beter Benutten                298.251                  -67.195  

BO Spoor (PvA Onderwijs)                721.959                -141.281  

SDM Digitalisering                          -                    64.250  

SDM Logistiek  -                  86.040  

Totaal             1.309.349                   42.893  

Tabel 18: Algemene inkomsten 
 
3. Rente € 0 

In 2020 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 Begroting 2020 
Begroting 2020 na 

wijziging 
Realisatie 2020 

      

Saldo regiofonds (1 januari)                   3.005.424                    8.444.701                    8.444.700  

Begrote inkomsten      

Storting van de deelnemers                   6.649.998                    6.650.002                    6.650.000  

Algemene inkomsten                               -                     3.011.806                         42.893  

Totale inkomsten                    6.649.998                    9.661.808                    6.692.893  

Uitgaven      

Regiobureau                      711.380                       918.900                       855.188  

Dotatie (+) / vrijval (-) reserve frictiekosten                               -                        211.648                       -28.934  

Onttrekking reserve frictiekosten                               -                                 -                          -4.538  

Thema's                   8.586.428                  14.822.779                    7.507.944  

Totale uitgaven                   9.297.808                  15.953.327                    8.329.661  

Saldo regiofonds (31 december)                      357.614                    2.153.183                    6.807.932  
Tabel 19: Financiële planning 
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Bijlage 1 Bijdrage deelnemers 2020 
  

  

Deelnemers   Storting  

Provincie  Groningen              1.848.310  

   Drenthe                 921.732  

Gemeente  Groningen              1.611.570  

   Assen                 931.190  

   Westerkwartier                 240.416  

   Noordenveld                 253.585  

   Tynaarlo                 300.003  

   Het Hogeland                 126.792  

  
 Midden-
Groningen  

               416.402  

Totaal               6.650.000  

Tabel 21: deelnemers in 2019 
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1. Inleiding 

Proces 

Voor u ligt de conceptbegroting van Regio Groningen-Assen (RGA) voor het boekjaar 2022. Met deze 

begroting maakt de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de verwachte financiële stromen voor 2022 

inzichtelijk. Conform het Convenant Regio Groningen-Assen 2020 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. Dat heeft geresulteerd in 

de Toekomstagenda ‘Kwaliteitssprong voor de regio 2020-2025’. Sluitstuk van de actualisatie vormde 

het ondertekenen van het herziene Convenant Regio Groningen-Assen 2020.  

 

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 al 25 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. 

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 een 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.  

http://www.regiogroningenassen.nl/
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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. 

 

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 verbeteren van de bereikbaarheid is  

daarom een belangrijke sleutel voor succes. Voor bedrijven vergroot het de groep van potentiële 

werknemers, waardoor zij gemakkelijker in hun personeelsbehoefte kunnen voorzien en daarmee 

hun groeipotentie kunnen realiseren. Voor werknemers vergroot het het aanbod van woningen 

binnen de door hen gewenste reisafstand en wordt het dus makkelijker om hun woonwensen te 

realiseren. Vergelijkbare redeneringen gelden ook voor andere dagelijkse activiteiten, zoals het  

volgen van onderwijs, recreëren en boodschappen doen. Mensen ervaren daarbij geen geografische 

grenzen 

 

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 (digitale) 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 2022 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. 

 

2. Financiële planning 
 

De f inanciële 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 2021 toegevoegd. Hierin is het resultaat uit 

de jaarrekening 2020 verwerkt. De begrote kosten met betrekking tot de thema's zijn € 7,2 miljoen 

hoger dan in de oorspronkelijke begroting 2021. Voor een deel (€ 4,1 miljoen) betreft dit 

doorgeschoven posten uit 2020 naar 2021. Daarnaast betreft het voor € 3,1 miljoen aan nieuwe, door 

het Rijk gesubsidieerde projecten voor 2021 en 2022. 

Met de laatste is ook het overgrote deel van de wijziging van de Algemene Inkomsten van € 3,3 

miljoen verklaard. Tevens is een inkomst van € 0,2 miljoen opgenomen. Dit bedrag is gebaseerd op 

https://twitter.com/RegioGA
https://www.linkedin.com/company/18021724/admin/updates/
http://www.regiogroningenassen.nl/
http://viyoutube.com/channel/UCWnKjzkOX-WEcGY-DRRpW5Q/regio%20groningen-assen
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een eerder besluit van de Stuurgroep om de vrijgevallen Beter Benutten middelen te oormerken voor 

het Thema mobiliteit, onderdeel Verknopen, Vergroenen & Verslimmen. 

 

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 Begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 
      

Saldo regiofonds (1 januari)                   2.153.183                                   6.807.933                        1.373.588  
      

Begrote inkomsten      

Storting van de deelnemers                    6.649.998                                   6.650.000                        6.650.000  

Algemene inkomsten                                -                                      3.342.718                           247.933  

Totale inkomsten                     6.649.998                                    9.992.718                        6.897.933  

Begrote uitgaven      

Regiobureau                       919.620                                    1.170.660                        1.148.000  

Thema's                    7.022.628                                  14.256.403                        7.086.277  

Totale uitgaven                    7.942.248                                  15.427.063                        8.234.277  

Saldo regiofonds (31 december)                       860.933                                    1.373.588                             37.245  

Tabel 1: Financiële planning 2021 en 2022  
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3. Begroting thema's 2022 

 

Vanaf  2021 is de begroting gebaseerd op de geactualiseerde Regiovisie: Toekomstagenda 

'Kwaliteitssprong voor de regio'. Voor komende jaren zijn de volgende thema's en activiteiten begroot: 

A.Economie 

B.Mobiliteit 

C.Regionale Projecten 

D.Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid 

E.Wonen 

F. Monitoren en Verkennen 

 

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.  

 

In deze begroting is het oorspronkelijke thema Ruimtelijke kwaliteit uit de Toekomstagenda opgeknipt 

in enerzijds de subsidieprogramma's in "Regionale Projecten" en anderzijds "Ruimtelijke Kwaliteit & 

Duurzaamheid", met daarin het programma Groeningen en de integratie van ruimtelijke kwaliteit en 

duurzaamheid in de overige RGA-thema's. Op deze manier kan beter inzichtelijk worden gemaakt 

waar het geld voor is begroot. 

 
Thema's en activiteiten Begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 

Economie                       171.428                                         50.000                             50.000  

Mobiliteit                    5.325.000                                  10.275.789                        5.050.000  

Regionale Projecten                       838.700                                    2.725.129                           742.525  

Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid                       402.000                                       505.000                           380.000  

Wonen                         50.000                                       162.500                             75.000  

Monitoren en Verkennen                       235.500                                       236.000                           361.000  

Totaal                    7.022.628                                  13.954.418                        6.658.525  

Tabel 2: Begroting thema's en activiteiten 2021 

 

Toelichting op begroting thema's en activiteiten 2022 

 

A. Economie € 50.000  

 

 

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 

Economie Begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 

Economisch Platform                       171.428                                         22.500                             22.500  

Themagroepen                                          25.000                             25.000  

Bijeenkomsten                                            2.500                               2.500  

Totaal                       171.428                                         50.000                             50.000  
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samenwerkingspartners. Samenwerkingen komen hierdoor snel tot stand. En dat biedt kansen voor de 

regionale economie. 

 

Wijzigingen begroting 2021 

Ten gevolge van het besluit van de Stuurgroep - genomen tijdens de vergadering van oktober 2020, 

om de uitvoering van het thema Economie terug onder te brengen bij het programmabureau van de 

RGA, zijn vanaf  2021 de loonkosten (1,6 fte, ingevuld vanuit de deelnemers) ook weer onderdeel van 

de algemene begroting van de RGA. De loonkosten worden afgetrokken van het voor Economie 

beschikbare budget. Hiermee is een vereenvoudiging van het administratieve (verantwoording en 

f inanciering) proces bereikt. Daarnaast komt dit de transparantie van het regiobureau ten goede. 

In de Toekomstagenda is € 0,86  miljoen voor Economie beschikbaar gesteld voor de jaren 2021-2025 

Met bovengenoemd besluit wordt dit € 0,25 miljoen.  

Voor de uitvoering van het economische programma begroten wij een budget van € 50.000.  

 

Begroting 2022 

Vanaf  2021 werken we aan de uitvoering van de in 2020 nieuw opgestelde koers en strategie. Dit 

onder meer samen met bedrijfsleven en onderwijs in het kader van het Economisch Platform. 

Daarnaast wordt met ondernemers, onderwijs en overheid gewerkt aan een agenda met concrete 

activiteiten, die de economie in de regio versterken.  

 

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; 

• Prof ileren van de regio als attractieve stadsregio waarin het prettig werken en wonen is. 
 

Economisch Platform 

De Kerngroep uit het Economisch Platform heeft in 2020 een nieuwe missie en visie vastgesteld. Doel 

van de Kerngroep is om de werkgelegenheid en het verdienvermogen van de regio te versterken en 

daar vanuit haar onafhankelijkheid een wezenlijke bijdrage (concrete resultaten) aan te leveren. 

De Kerngroep wil haar doelen bereiken met de volgende Instrumenten:  

• Bijeenkomsten (economisch platform of kleine discussiebijeenkomsten); 

• Expertgroepen (resultaat bijvoorbeeld whitepaper, onderzoek of project); 

• Communicatiemiddelen (zoals enquêtes of een nieuwsbrief); 

• Direct advies. 

Daarbij wordt de Kerngroep in de uitvoering gefaciliteerd door de programmaleiders Economie. 

Tenslotte is in 2021 binnen de Kerngroep een 'aanjager' aangesteld, die als opdracht heeft om het 

platform te versterken, de netwerkfunctie te verstevigen en het behalen van concrete resultaten te 

stimuleren. De aanjager is aangesteld voor één jaar. 

 

Themagroepen 

Aan de samenwerking wordt concreet inhoud gegeven door het instellen van themagroepen, die zich 

richten op een specifiek thema. Op dit moment zijn er groepen actief op de thema's: 

• Acquisitie 

• Bedrijventerreinen 

• Gezondheidseconomie 

Samenwerking op andere thema - zoals Accountmanagement en Parkmanagement - worden verkend. 

Daarbij is het goed denkbaar, dat er op termijn mengvormen gaan ontstaan van de themagroepen en 

de door de Kerngroep in te stellen Expertgroepen. 
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Bijeenkomsten 

Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd, gericht op het delen van kennis, maar óók op het 

versterken van de samenwerking. 

 
 

B. Thema Mobiliteit € 5.247.933 

 

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 en P+R's, een netwerk van doorfietsroutes 

naar beide provinciehoofdsteden, schone logistiek en een schaalsprong in het OV en de 

digitaliseringsopgave vanuit Smart Mobility en deelmobiliteit. Aandachtspunt is het bereikbaar houden 

van de regio Groningen-Assen tijdens de grote infrastructurele projecten Spoorzone en Aanpak Ring 

Zuid. In het verlengde hiervan zetten we erop om de gedragswijziging ten gevolge van de coronacrisis 

(buiten de spits reizen, thuiswerken) te bestendigen 
 
 

Mobiliteit Begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 

Basispakket                    5.000.000                                    7.261.400                        4.500.000  

Slim en Groen onderweg                                -                                      2.303.628                           247.933  

Verknopen, Vergroenen en Verslimmen                       325.000                                    1.004.013                           500.000  

Totaal                    5.325.000                                  10.569.041                        5.247.933  

Tabel 3: Thema Mobiliteit 

 

Wijzigingen begroting 2021 

 

Basispakket 

De bijdrage vanuit de RGA aan het project Spoorzone is voor 2021 in de begroting opgenomen. In 

verband met de eis om over een positief kassaldo te beschikken, is de bijdrage aan de Spoorzone 

lager begroot dan afgesproken (€ 5,0 miljoen i.p.v. € 6,0 miljoen in 2021, € 4,5 miljoen i.p.v. € 6,0 

miljoen in 2022). Ook is voor 2021 een bijdrage aan het project Norgerbrug/ Norgervaart in Assen 

opgenomen. Daarnaast is voor een aantal andere projecten in 2020 uitstel verleend of is de bijdrage 

(nog) niet opgevraagd. In een aantal gevallen betreft het uitstel van afrekening in verband met de 

eindafrekening die via SiSa plaatsvindt via de jaarrekening van één van de deelnemers. Voor deze 

zes projecten schuiven de bijdragen door naar 2021. Projecten waarvoor in 2020 uitstel is verleend 

zijn HOV Roden/Leek, bus/ treinknooppunt Bedum, kwaliteitsimpuls OV-N360, fietsroute+ Zuidhorn, 

station Haren en doorontwikkeling P+R Zuidhorn. 

 

Slim en Groen Onderweg 

De afgelopen drie jaar zijn in november afspraken gemaakt met het Rijk over Rijkscofinanciering in het 

kader van het programma Slim en Groen Onderweg. Het betreft hier dus Rijksmiddelen die via de 

RGA aan de regiopartners worden verleend. Het betreft hier onder andere maatregelen in het kader 

van gedragswijziging (werkgevers- en onderwijsaanpak Groningen Bereikbaar, fietsstimulering), 

slimme mobiliteit of duurzame mobiliteit (bijvoorbeeld stadslogistiek en realisatie zonnepanelen P+R 

Meerstad). 

 

Corridoraanpak 

Voor 2018 is een budget beschikbaar gesteld voor de corridoraanpak Groningen-Assen. Deze aanpak 

past binnen het programma 'slim en groen onderweg' en betreft een aantal maatregelen op de corridor 

Groningen-Assen om het autogebruik te verminderen. In 2021 dient hiervan nog circa € 0,1 miljoen 
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afgerekend te worden. Uitvoering en cofinanciering vindt plaats door de verschillende partners (onder 

meer Groningen Bereikbaar en provincie Drenthe).  

 

Onderwijs- en werkgeversaanpak Groningen Bereikbaar 

Fase 4 van de onderwijsaanpak is in 2019 beschikt en uitvoering vindt plaats in 2020. Eindafrekening 

vindt plaats in 2021. Voor 2021 staat fase 5 in de planning bij Groningen Bereikbaar. In totaal is circa 

€ 0,3 miljoen begroot voor de onderwijsaanpak in 2021. Daarnaast heeft het Rijk in het BO MIRT van 

2018 en 2019 ca. € 0,4 miljoen (2x) beschikbaar gesteld aan Groningen Bereikbaar voor de 

werkgeversaanpak in 2019 en 2020. 

 

Minder Hinder 

In het kader van de landelijke Minder Hinder aanpak heeft het Rijk voor 2021 middelen toegekend aan 

Groningen Bereikbaar. Deze cofinanciering van het Rijk vindt plaats via de RGA. Het betreft ca. € 0,73 

miljoen. 

 

Tenslotte zijn er nog Rijksmiddelen toegekend aan de provincie Groningen voor fietsstimulering voor 

de gemeente Groningen ten behoeve van een zonnedak P+R Meerstad en aan de gemeente 

Groningen voor stadslogistiek ontvangen. Het betreft hier in totaal circa € 0,3 miljoen. 

 

Verknopen, vergroenen en verslimmen 

In het kader van de Toekomstagenda RGA 2020-2025 zijn middelen begroot voor het programma 

'verknopen, vergroenen en verslimmen'. In dit kader wordt voor de begroting van 2021 en 2022 een 

aantal maatregelen voorgesteld om een deel van deze middelen in te zetten. In 2021 wordt er, in 

samenhang met de verstedelijkingsstrategie van de RGA, nog een bij de mobiliteitsstrategie behorend 

uitvoeringsprogramma mobiliteit opgesteld. Vanwege beleidsvorming bij veel deelnemers en de 

verstedelijkingsstrategie is dit programma verschoven van 2020 naar 2021.  

 

Gevraagd wordt om in 2021 middelen in te zetten voor een aantal slim en groene projecten/ 

programma’s. In totaal betreft het een bedrag van € 0,23 miljoen. Deze zijn onderverdeeld in de 

volgende bedragen: 

- Doorfietsroutes (€ 40.000): 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.  

- Smart mobility (€ 25.000): voor 2021 wordt voorgesteld samen met onze partners een visie 

hierop te ontwikkelen.  

- Pilot deelauto's (€ 70.000): in het najaar 2020 heef t een marktconsultatie plaatsgevonden. Op 

basis van 50/50 cofinanciering kan met hulp van het Rijk in 2021 er een pilot deelauto's 

worden uitgevoerd 

- Digitalisering (€ 30.000): een belangrijke opgave binnen het bereikbaarheidsdossier is de 

‘digitale weg op orde’. De RGA is voorzitter van het het Regionale data team Noord-

Nederland.  

- Verkenning tweede tranche iVRI's: (€ 10.000) in de afgelopen periode zijn binnen de RGA er 16 

slimme stoplichten (iVRI's) gerealiseerd. Bij het Rijk is cofinanciering beschikbaar voor iVRI. In 
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2021 dient verkend te worden of en waar er binnen de RGA nog mogelijkheden liggen voor 

iVRI's  

 

Tevens is circa € 0,78 miljoen begroot voor projecten waarvoor bijdragen vanuit het Rijk bij de RGA 

terecht komen. Het betreft hier met name middelen voor het onderdeel logistiek (ca. € 0,49 miljoen) en  

€ 0,29 miljoen voor digitalisering. Dit laatste geeft uitvoering aan het implementatieplan ‘de digitale 

weg op orde’. 

 

Begroting 2022 

Basispakket 

Het basispakket is in 2021 voor het grootste deel afgerond. Alleen het project Spoorzone Groningen is 

voor 2022 in de begroting opgenomen. Bij de begroting 2022 is reeds opgenomen dat hier een lager 

bedrag dan afgesproken is begroot in verband met de eis van een positief kassaldo van de RGA. 

 

Slim en Groen Onderweg 

In 2022 is voor dit programma € 0,25 miljoen begroot voor de eindafrekening van zonnedak P+R 

Meerstad en Minder Hinder. Het betreft hier Rijksmiddelen die via de RGA aan de partners worden 

overgemaakt. 

 

Verknopen, vergroenen en verslimmen 

In 2021 stellen we het uitvoeringsprogramma bij de mobiliteitsstrategie regio Groningen-Assen op. 

Kernbegrippen hierin zijn verknopen, vergroenen en verslimmen. Voor 2022 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. Voor 2022 is €0,5 miljoen begroot. 

 
Lopende projecten Mobiliteit   

Programma Infra & OV Leek-Roden uitvoering 

  

Bus/treinknooppunt station Bedum uitvoering 

Doorontwikkeling P+R Zuidhorn Afgerond, nog niet afgerekend 

Groningen Spoorzone uitvoering 

Kwaliteitsmaatregelen N-360 uitvoering 

Fietsroute Plus Zuidhorn - Groningen Afgerond, nog niet afgerekend 

Bus/treinknooppunt Station Haren Afgerond, nog niet afgerekend 

Norgerbrug uitvoering 

    

Tabel 4: Uitvoeringsprojecten Mobiliteit (2020 en 2021) 
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C. Regionale Projecten € 972.344 

 
Regionale projecten Begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 

Regionale (en Innovatieve) projecten                       680.700                                    1.529.062                           814.344  

Regiopark                       158.000                                       714.800                           158.000  

Substantiële Projecten                                -                                         140.000                                     -    

GAE                                -                                         350.000                                     -    

Totaal                       838.700                                    2.733.862                           972.344  

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 2021 

In de gewijzigde begroting 2021 en de begroting 2022 is een knip gemaakt in het thema Ruimtelijke 

kwaliteit. We onderscheiden enerzijds de (subsidie)programma's in "Regionale Projecten" en 

anderzijds "Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid" (zie D.) met daarin het programma Groeningen en 

de integratie van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in de overige RGA-thema's. Op deze manier 

kan beter inzichtelijk worden gemaakt waar het geld voor is begroot. 

 
Voor het thema Ruimtelijke kwaliteit is een budget geraamd van € 5,17 miljoen voor de periode 2021-

2025, waarvan € 3,0 miljoen voor de regeling Regionale Projecten. De resterende € 2,17 miljoen is in 

principe beschikbaar voor de programma's Groeningen, GAE, de aflopende programma's Regiopark 

en Substantiële Projecten en een algemene post voor integratie Ruimtelijke Kwaliteit. Dit budget komt 

deels terug onder "D. Ruimtelijke kwaliteit & duurzaamheid". 

 

Regionale (en Innovatieve) Projecten 

Circa 51 projecten zijn tot en met 2020 gehonoreerd met een totale bijdrage van € 6,2 miljoen, 

waarvan circa € 5,0 miljoen is beschikt. Gelet op de onzekerheid van het aantal nog te honoreren 

projecten en omvang van de bijdrage hiervan is voor de gewijzigde begroting van 2021 een 

inschatting gemaakt van de uitgaven. Deze inschatting is gebaseerd op enerzijds de reeds 

toegekende projecten. Anderzijds is voor de nieuw te verwerven projectrondes een aanname gedaan. 

 
Begroting 2022 

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 

f inanciële bijdrage geldt een aantal spelregels. Het idee moet aansluiten bij één of meer thema's van 

Regio Groningen-Assen. Het beoordelingskader is in 2020 aangepast, waardoor de regeling nu 

Regionale Projecten (ReP) heet. Bij het beoordelen van de initiatieven gelden twee voorwaarden: 

urgentie en regionaal en drie criteria: ruimtelijke kwaliteit, samenwerking en duurzaamheid. Belangrijk 

onderdeel van de beoordeling van de aanvraag is een korte en krachtige pitch aan de 

adviescommissie. Van de € 9,5 miljoen tot 2021 blijft een restant over van het budget ter grootte van 

ca. € 3,0 miljoen. Dit bedrag (aangevuld met een eventueel restant van het budget 2021) is 
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gereserveerd voor de periode 2022-2025. Dit betekent dat er jaarlijks ca. € 0,6 miljoen beschikbaar is 

voor de Regionale Projecten. 

 

 Overzicht lopende projecten in 2021   

Healthhub Roden uitvoering  

Innovatieboerderij Zuidhorn uitvoering  

Woldwijk Ten Boer 2 uitvoering 

Smart Campus Zernike uitvoering  

Mountainbikeroutes Noordenveld uitvoering 

Living Lab uitvoering 

Feest! In Oost en West uitvoering 

Riolering Euvelgunne uitvoering 

Spraakmakend Media uitvoering 

Reconditionering OVL-masten uitvoering 

Kultuureiland uitvoering 

De Groene Stoel uitvoering 

De Noorderlingen uitvoering 

Veenlijn uitvoering 

Aan de andere kant uitvoering 

Top Dutch Solar Racing uitvoering 

Poort tot de Onlanden uitvoering 

Westerkwartier Paardenkwartier uitvoering 

PlukN uitvoering 

Versterken en ontwikkelen impact ecosysteem uitvoering 

Eerste wijk Veenhuizen uitvoering 

Proeftuin Westerkwartier in beeld toegekend 

Groene parels van het noorden fase II toegekend 

Business developer medische technologie toegekend 

Move your world toegekend 

Theatrale ontdekkingstocht naar Moluks-Nederlandse geschiedenis van kamp 

Westerbork 
toegekend 

    

Tabel 6: Lopende projecten Regionale (en Innovatieve) projecten 

 
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 

2022 wordt afgerekend. Het budget voor 2022 is daarop aangepast. 
 

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 

 

Lopende projecten uit voorgaande programma's.  

Het programma Substantiële Projecten wordt in 2021 afgerond als het laatste project wordt 

afgerekend.  
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GAE 

Op 8 september 2017 heef t de Stuurgroep ingestemd met een bijdrage van € 2,5 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 2020 is de derde termijn van € 0,65 

miljoen uitbetaald aan de provincie Groningen. In 2021 vindt de eindafrekening plaats, op basis 

waarvan door de provincie Groningen nog maximaal € 350.000,- kan worden opgevraagd.   

 

D. Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid € 380.000 

 
Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid Begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 

Groeningen                       225.000                                       490.000                           365.000  

Integratie Ruimtelijke Kwaliteit                       177.000                                         15.000                             15.000  

Totaal                       402.000                                       505.000                           380.000  

 

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 2021 

In de gewijzigde begroting 2021 en de begroting 2022 is een knip gemaakt in het thema Ruimtelijke 

kwaliteit. We onderscheiden enerzijds de subsidieprogramma's in "regionale projecten" (zie C.) en 

anderzijds "ruimtelijke kwaliteit & duurzaamheid" met daarin het programma Groeningen en de 

integratie van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in de overige RGA-thema's. Op deze manier kan 

beter inzichtelijk worden gemaakt waar het geld voor is begroot. 

 
Voor het thema Ruimtelijke kwaliteit is een budget geraamd van € 5,17 miljoen voor de periode 2021-

2025, waarvan € 3,0 miljoen voor de regeling Regionale Projecten. Van de resterende € 2,17 miljoen 

is in 2021 € 0,49 miljoen begroot voor het programma Groeningen en € 15.000 als algemene post 

voor integratie Ruimtelijke Kwaliteit. 

 

Groeningen 
Voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma is een opdracht verleend aan bureau PAU. Het 

uitvoeringsprogramma wordt in maart 2021 aan de Stuurgroep voorgelegd. Op basis van dit 

uitvoeringsprogramma zijn kosten begroot voor de reeds aangestelde gebiedscoördinator, een aan te 

stellen subsidie-adviseur, communicatie, programmamanagement en een bijdrage voor een aantal 

projecten. De begroting 2021 is daarop aangepast.  

 

Integratie Ruimtelijke Kwaliteit 

Daarnaast vinden in 2021 voorbereidende werkzaamheden plaats voor het plan van aanpak 

Ruimtelijke Kwaliteit. De verwachting is dat dit in 2021 wordt vastgesteld. Ruimtelijke kwaliteit is een 

thema dat met alle andere thema's in aanraking komt. Om uitvoering aan dit thema te geven, is het 

wenselijk om een budget te hebben voor programmamanagement. Het organiseren van 

themabijeenkomsten of het uitzetten van regionale (ontwerpende) onderzoeken is goed denkbaar. 

Vooruitlopend op het Plan van Aanpak begroten we hier € 15.000 voor. 

 

 

 



 

Pagina 15 van 18 

 

Begroting 2022 

Groeningen  

Voor het programma Groeningen is in 2020 een start gemaakt en in 2021 is het 

Uitvoeringsprogramma Groeningen vastgesteld. In 2021 worden de eerste projecten gefinancierd, 

deels vanuit de RGA. Voor 2022 begroten we € 365.000 voor de coördinatie en de financiering van 

een aantal projecten die in H6 en H7 van het uitvoeringsprogramma Groeningen zijn benoemd. Dit 

bedrag wordt aangevuld met externe subsidies.  
 

Integratie Ruimtelijke Kwaliteit 

Ook in 2022 is vooruitlopend op het Plan van Aanpak € 15.000 begroot voor programmamanagement. 

 

D.  Wonen € 75.000 

 

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. 

 
Wonen Begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 

Faciliteren Verstedelijkingsakkoord                                          65.000                                     -    

Netwerkbijeenkomsten                                          22.500                                     -    

Onderzoek aanbeveling kwaliteit woningbouw                                          25.000                             25.000  

O'zoek herstructurering voorraad en fondsvorming                         50.000                                         50.000                             50.000  

Totaal                         50.000                                       162.500                             75.000  

Tabel 8: wonen 

 

Wijzigingen begroting 2021 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) maakt in regio’s met een hoge woningdruk 

verstedelijkingsstrategieën, gezamenlijk met de betreffende overheden uit die regio’s. In 2020 is een 

start gemaakt met het opstellen van deze strategie. Dit wordt in 2021 voortgezet en hiervoor wordt een 

budget van € 65.000 begroot.  

 

Het woningmarktonderzoek 2020 heeft een lijst aanbevelingen opgeleverd. In het 

Portefeuillehoudersoverleg Wonen is besloten om in 2021 de aanbevelingen over de kwaliteit van 

woningbouw en herstructurering op te pakken. Om deze in gezamenlijkheid op te pakken vormen we 

werkgroepen, organiseren we kennis- en netwerkbijeenkomsten en laten we onderzoeken uitvoeren. 

Hiervoor is in de gewijzigde begroting 2021 € 97.500 begroot.  

 

Naast deze kosten worden in het kader van het thema Wonen ook monitoringskosten gemaakt. Deze 

zijn begroot onder Monitoren en Verkennen 

 

Begroting 2022 

In de begroting voor 2022 is wederom een bedrag opgenomen voor het uitvoeren van de 

aanbevelingen vanuit het woningmarktonderzoek 2020. Dit betreft een budget van € 75.000 voor de 

afronding van de daarvoor benodigde onderzoeken dan wel voor in te winnen externe adviezen. 
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E. Monitoren en Verkennen € 361.000 

 

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 Begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 

Regiomonitor                         85.500                                         86.000                             86.000  

Onderzoeken                         50.000                                         75.000                           175.000  

Verkennen (Leads)                       100.000                                         75.000                           100.000  

Totaal                       235.500                                       236.000                           361.000  

Tabel 8: Instrumenten ten behoeve van monitoring 

 

Wijzigingen begroting 2021 

Onderzoeken / Verkennen 
Mobiliteitsstrategie: er is € 25.000 vanuit het budget Verkennen begroot voor het 
uitvoeringsprogramma behorende bij de Mobiliteitsstrategie. Dit is de derde en laatste fase van de 
actualisatie van de netwerkanalyse. De dekking hiervoor is overgeheveld vanuit het budget 
Verkennen. 
 
Regiovisie: 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. Dit bedrag is ongewijzigd, maar was vorig jaar begroot onder het kopje 'Overige instrumenten'. 

Die laatste is in deze begroting komen te vervallen. 

 

Begroting 2022 

Regiomonitor 

In 2021 is de bouw van de Regiomonitor afgerond. In 2022 breiden we de Regiomonitor inhoudelijk 

uit, zodat een integraal beeld voor alle thema's ontstaat. Daarvoor reserveren we € 86.000, inclusief 

het actueel houden van de reeds eerder toegevoegde informatie. Vanaf 2022 worden geen aparte 

budgetten meer gereserveerd voor thematische monitoren of inkoop van data, omdat dit allemaal 

opgaat in de Regiomonitor.  

 

Onderzoeken 

Woningmarktonderzoek: we verwachten in 2022-2023 een nieuw onderzoek naar actualiteiten in de 

woningmarkt (bijv. woningbehoefte, woonwensen etc.) uit te voeren. Hiervoor reserveren we  

€ 150.000, waarvan € 75.000 in 2022.  

Mobiliteit: voor 2022 is € 25.000 begroot ten behoeve van onderzoek naar de ontwikkeling van 

mobiliteit 

Regiovisie 2025-2050: voor 2022 is € 75.000 begroot ten behoeve van het opstellen van een nieuwe 

regiovisie. 

 

Verkennen 

We willen de demografische, economische en mobiliteitsontwikkelingen in de regio Groningen-Assen 

goed in beeld hebben, zodat we 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 nadere onderzoeken zoals verhuisbewegingen, gebruik van P+R's of een modal split 

voor de regiogemeenten. Wij reserveren hiervoor jaarlijks een budget van € 100.000. Zodra zich een 

concreet onderzoek aandient (zie ook de wijziging voor 2021), worden de middelen overgeheveld naar 

het budget Onderzoeken. 

 

4.  Begroting organisatie 2022 

 
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 € 1.003.000 

 
Apparaatskosten Begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 

Vaste formatie (inclusief tijdelijke formatie)                       681.000                                       883.000                           900.000  

Scholing & opleiding                         13.620                                         17.660                             18.000  

Huisvesting, kantoor & ICT                         85.000                                       125.000                             85.000  

Totaal                       779.620                                    1.025.660                        1.003.000  

Tabel 11: Apparaatskosten 

 

Wijzigingen begroting 2021 
Vaste formatie 

De begroting voor 2021 is gebaseerd op een bezetting (9,1 fte). Er zijn drie verklaringen voor de 

hogere kosten voor formatie. Ten eerste heeft de Stuurgroep besloten om de formatie voor het 

programma economie weer onder te brengen bij het Regiobureau van de RGA. De loonkosten worden 

afgetrokken van het voor Economie beschikbare budget en opgeteld bij de begrote kosten voor de 

vaste formatie. Ten tweede worden er meer zaken opgepakt door het Regiobureau waarvoor 

capaciteit beschikbaar gesteld moet worden. Denk hierbij aan het uitvoeren van het programma 

Groeningen en het uitvoeren van een aantal taken waarvoor wij rijkssubsidie ontvangen zoals het 

programma digitalisering en logistiek. Deze onderdelen voeren wij zelf uit. Ten derde worden de 

salarisafspraken conform de CAO's ook verwerkt in de begroting. 

 

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 € 50.000.  

 

Begroting 2022 

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 3e etage aan de Emmasingel nummer 4 in Groningen. 

Wij hebben een lopend huurcontract met de PingProperties tot 31 januari 2026. Wij verwachten iets 

hogere huurlasten, begroot op € 60.000, aangezien de RGA nu wel een marktconforme prijs betaalt 

voor het huidige onderkomen.  
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4.2 Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering € 145.000 

 
Generieke kosten Begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 

Administratie & advies                         45.000                                         50.000                             50.000  

Investeren in netwerken                         35.000                                         35.000                             35.000  

Communicatie                         50.000                                         50.000                             50.000  

Onvoorzien                         10.000                                         10.000                             10.000  

Totaal                       140.000                                       145.000                           145.000  

Tabel 12: Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering 

 

Wijzigingen begroting 2021 
Administratie & advies 

Door de complexheid van de administratie en daarmee verband houdende accountantscontrole zijn de 

kosten in de afgelopen jaren gestegen. Voor 2021 is het budget daarom naar boven bijgesteld.  

 

Begroting 2022 
Administratie & advies 

De f inanciële 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 (€ 35.000) 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 2022 is € 35.000 

begroot. 

 

Communicatie  

In 2022 hopen we dat de coronapandemie achter ons ligt en willen we onze netwerkfunctie in de 

fysieke wereld weer invullen met bijeenkomsten en congressen. In onze communicatie zullen we het 

goede dat digitaal communiceren in 2020 gebracht heeft, behouden. We zullen bij de organisatie van 

onze activiteiten de vorm waarin we het aanbieden steeds blijven afwegen: digitaal als het kan en 

fysiek als dat een meerwaarde heeft voor de kwaliteit van de bijeenkomst. Vaker dan in het pre-

coronatijdperk zullen we gebruik maken van technische ondersteuning bij onze digitale communicatie-

activiteiten. In 2022 wordt verder gebouwd aan de website die in 2021 is geactualiseerd en 

gemoderniseerd. Onder andere zal de integratie van de Regiomonitor en een goede digitale 

ontsluiting van de data een blijvend punt van aandacht zijn.  

De RGA is vaker dan voorheen betrokken bij regionale projecten en vraagstukken, zoals met 

Groeningen en de Verstedelijkingsstrategie. Hier vloeien ook meer communicatieactiviteiten uit voort. 

Een uitdaging in 2022 is ook om de betrokkenheid van raads- en Statenleden te vergroten. Voor de 

communicatie maken we in 2022 gebruik van onze reguliere communicatiemiddelen, zoals de website, 

nieuwsbrieven, social media en de projectenboeken. Het communicatiebudget is in 2020 verdubbeld, 

maar omdat zowel 2020 als 2021 wegens corona a-typische jaren zijn, is nog niet te zeggen of dit 

budget te veel of te weinig is. 2022 wordt daarmee de 'proof of the pudding.' 
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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   Storting 2021 

Provincie Groningen  €           1.848.308,00  

  Drenthe  €              921.732,00  

Gemeente 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  

Totaal    €           6.649.998,00  

Tabel 11: Bijdrage van de deelnemers  
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Bijlage 2 Financieel kader 2021 

 

 

Financieel kader 2021-2025           
Lasten (in miljoen euro) begroot besteed   Baten (in miljoen euro) begroot 

      
 

    

Toekomstagenda 2021 - 2025      Toekomstagenda 2021 - 2025   

Thema's en activiteiten          

Economie           0,25            0,05   Saldo Regiofonds (1-1-2020)           6,81  

Wonen           0,43            0,16   Bijdragen deelnemers t/m 2025         33,25  

Mobiliteit         27,10          24,07   Slim en Groen onderweg           2,61  

Regionale projecten           5,72            2,98   Verknopen, Vergroenen en Verslimmen           1,90  

Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid           2,77            0,51       

Monitoren en verkennen           2,15            0,24       

Organisatie          

Organisatiekosten           5,01            1,03       

Faciliteren, coördineren en stimuleren           0,73            0,15   Tekort ('-' is overschot)          -0,41  

           

Totaal lasten         44,15          29,18   Totaal baten         44,15  

Tabel 12: Financieel kader 2021-2025; 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. Ook is hier een 

schatting opgenomen van de middelen die als besteed kunnen worden beschouwd. Uitgangspunt is 

dat de begrote kosten in 2021 daadwerkelijk worden gerealiseerd. Maar het grootste deel van 'reeds 

besteed' heeft betrekking op de in het uitvoeringsprogramma opgenomen beschikte en gereserveerde 

bijdragen.  

 

De rechterkant laat zien hoe deze posten worden betaald. 2020 was een overgangsjaar, waardoor in 

de tabel van vorig jaar nog onderscheid gemaakt werd tussen de posten uit de vorige actualisatie en 

de Toekomstagenda. In het huidige Financieel Kader zijn de posten uit de vorige periode 

ondergebracht  in de Thema's en activiteiten.  

 

Toekomstagenda 2021 - 2025 

Het Financieel Kader laat zien dat voor de jaren 2021 tot en met 2025 € 44,15 miljoen is begroot. 

Eerder is al toegelicht dat in deze begroting het oorspronkelijke thema Ruimtelijke kwaliteit uit de 

Toekomstagenda is opgeknipt in enerzijds de subsidieprogramma's in "Regionale Projecten" en 

anderzijds "Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid". Op deze manier wordt ook beter onderscheid 

gemaakt tussen enerzijds besteding van 'oud geld' (in de vorige periode geoormerkte middelen voor 

Regionale projecten, Regiopark en Substantiële Projecten) en anderzijds 'nieuw geld'. Met dat laatste 

worden de twee jaarschijven van de deelnemerbijdragen bedoeld. 

Ook het Thema Mobiliteit wordt gedekt met middelen uit de vorige periode. Daarnaast geldt voor 

Mobiliteit dat de vrijval uit het Beter Benutten 1-programma geoormerkt blijft voor dit Thema. 

Omdat Economie weer wordt uitgevoerd door het regiobureau is een groot deel van het budget (ca 

€ 0,6 miljoen salariskosten) bij de organisatiekosten opgeteld. Daarnaast is ook budget gereserveerd 

voor de in paragraaf 4.1 toegelichte uitbreiding van taken.  

 
Risicovrij te besteden middelen 

Hierboven is toegelicht welk deel in de meerjarenbegroting als besteed moet worden gezien. De 

verwachting is dat per 1 januari 2022 in totaal € 29,18 miljoen is besteed. Uitgangspunt hierbij is de 
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verwachting dat de kosten uit 2021 conform begroting worden gemaakt. Daarnaast gaan we ervan uit 

dat de projecten conform de beschikking worden afgerekend. 

Het nog niet bestede deel bedraagt (€ 44,15 -/- € 29,18 =) 14,97 miljoen. Deze middelen zijn volledig 

geoormerkt voor de Thema's en activiteiten. De daadwerkelijke uitgave van deze middelen wordt 

middels de reguliere begrotingscyslus of via een stuurgroepbesluit voorgelegd aan de Stuurgroep 

RGA. 

 

Ten opzichte van de reserveringen uit de Toekomstagenda zijn de organisatiekosten met ruim een 

miljoen euro hoger. Ondanks dit gegeven is er binnen het Financieel Kader sprake van een toename 

van het overschot to € 0,41 miljoen. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de vrijval binnen Thema's 

Regionale projecten (iets meer dan € 0,20 miljoen en Mobiliteit (€ 0,32 miljoen). Daarnaast is in de 

jaarrekening verantwoordt dat kosten en reserveringen met betrekking tot de post organisatie veel 

lager zijn uitgevallen: (1) de extra reservering voor de reserve frictiekosten bleek niet meer nodig en 

kon zelfs iets naar beneden bijgesteld (€ 0,24 miljoen), (2) lagere organisatiekosten (ca. € 70.000) en 

(3) een tegemoetkoming in de organisatiekosten voor Digitalisering en Logistiek (€ 50.000).  

 

Het totaal van de nog niet beschikte bedragen en het overschot is in de tabel hieronder weergegeven 

als het risicovrij te besteden bedrag. Hierbij dient nog wel een klein voorbehoud te worden gemaakt. In 

2018 is besloten om (een deel van) de vrijval van Beter Benutten 1 te reserveren voor een mogelijk 

tekort in Vervolg Beter Benutten. 2020 was het laatste jaar dat dat programma nog liep. In 2021 wordt 

een eindafrekening opgesteld. Vanwege een extra tegemoetkoming van het Rijk in de kosten van dat 

programma is de verwachting dat die reservering niet meer nodig is.  

 

Beschikbare middelen per 1-1-2022   

Nog niet beschikte middelen 1-1-2022 14,97 

Nog te dekken kosten ('-'is een overschot)                 0,41  

Risicovrij te besteden 15,38 

Tabel 13: Beschikbare middelen; bedragen in € miljoen 

 

 

 



(05d) Meerjarenbeeld uitvoeringsprojecten en Uitvoeringsprogramma 2021 Stand van zaken 1 januari 2021

2020 2020 2021 2022 2022 en verder 

Afgesproken Opgevraagd Afgesproken Afgesproken Afgesproken

BASISPAKKET BEREIKBAARHEID 2014-2022
F09 Fietsrouteplus Zuidhorn-Groningen. Provincie Groningen Uitvoering 2009 2018                4.700.000                   1.600.000              320.000 

K02/K03 Programma FlorijnAs Assen Gemeente Assen Voltooid 2013 2019           155.000.000                 13.400.000         2.680.000 

K04 Bus / treinkooppunt stationsgebied Bedum gemeente Hogeland Uitvoering 2015 2018

               1.500.000 

                      400.000                60.000 

K15 Doorontwikkeling P+R Zuidhorn Gemeente Zuidhorn Uitvoering 2015 2019
               2.700.000 

                      675.000              135.000 

K28 Kwaliteitsverbetering 

doorstromingsmaatregelen OV Ten Boer - 

Groningen

Provincie Groningen Uitvoering 2014 2017

               2.680.000 

                      602.000              120.400 

K31 Norgerbrug Provincie Drenthe Voorbereiding                   1.000.000              800.000                   200.000 

K34 Spoorzone Groningen Provincie Groningen Uitvoering 2016 2016-

2020           142.000.000 
                34.000.000          3.200.000         3.200.000          6.000.000          6.000.000               6.000.000 

K35 Bus / treinknooppunt stationsgebied Haren 

en infraontsluiting Stationsgebied Haren 

Gemeente Haren Uitvoering 2014-

2015

2018 - 

2019

               7.800.000 

                      500.000              100.000 

Programma Infra/OV Leek -Roden Provincie Groningen Uitvoering 2014 2018              12.000.000                   3.630.000              726.000 

TOTAAL 328.380.000       55.807.000            3.200.000      5.880.000           8.261.400       6.000.000           6.200.000 

Beter Benutten 1
B01 Programma Beter Benutten 1, 

[deelprogramma's: ITS - Groningen 

Bereikbaar - Mobiliteitsmanagement - P+R 

en OV - Fiets]

Regiobureau Groningen-Assen Uitvoering 2013 2016              19.641.000                   2.700.000              320.484            136.970 

TOTAAL 19.641.000                       2.700.000          320.484         136.970                     -                            -   

Vervolg Beter Benutten
Vervolg Beter Beunutten [deelprogramma's: 

Groningen Bereikbaar, Minder Hinder 

Assen, HOV, fiets, goederenvervoer]

Regiobureau Groningen-Assen 

en regionale partners

Uitvoering 2015 2017              24.000.000                                  -                861.714             -67.152 

TOTAAL          24.000.000                             -            861.714          -67.152                     -                            -   

Slim en Groen onderweg
VBB/ onderwijsaanpak fase 3 Groningen Bereikbaar uitvoering 2018 2019                   980.400                       490.200                98.040 
Onderwijsaanpak fase 4 Groningen Bereikbaar uitvoering 2019 2020                1.463.393                       427.893                85.579 

Onderwijsaanpak fase 5 Groningen Bereikbaar uitvoering 2021 2023              231.668                     57.917 

Korte Termijnaanpak 2018 Groningen Bereikbaar en 

Regionale partners

uitvoering 2018 2019                   618.000                       309.000              109.000 

Stakeholdersaanpak 2019 Groningen Bereikbaar Uitvoering 2019 2020                   826.000                       413.000              413.000 

Stakeholdersaanpak 2020 Groningen Bereikbaar Uitvoering 2019 2020                   776.000                       388.000              388.000 

Fietsstimulering provincie Groningen Provincie Groningen Uitvoering 2019 2021                      54.544                         27.272                27.272 

Stadslogistiek Gemeente Groningen Uitvoering 2021 2021                   107.438                         53.719                53.719 

Minder Hinder Groningen Bereikbaar Uitvoering 2021 2022                   909.091                       909.091              727.272             181.818 

Zonnedak P+R Meerstad Gemeente Groningen Uitvoering 2021 2022                   661.158                       330.579              264.460                66.115 

TOTAAL 6.396.024               3.348.754                  98.040               -                             2.299.970             247.933                     57.917 

Substantiele projecten 
SP3 Stationsgebied Haren Gemeente Haren Uitvoering 2018 2019                7.800.000                       700.000              140.000 
TOTAAL                7.800.000                       700.000                         -                          -                140.000                              -   

Regiopark
RP054 Versterking recreatieve infrastructuur, 

landschap EHS Reitdiepgebied

Prolander Voltooid 2011 2018                3.798.000                       414.000                82.800 82.800           

RP065 Entree Meerweg Provincie Groningen Uitvoering 2013 2018                2.975.000                       790.000 632.000                           158.000 

RP080 Assen aan de Aa, deelproject 

Bosbeek/Nijlandsloop 

Gemeente Assen Voltooid 2014 2018                3.240.000                       500.000              100.000               74.182 

RP081 Programma landschapsopgaven/recreatie 

en water IGS

Samenwerkingsverband Leek-

Roden

Uitvoering 2015 2018                4.330.000                   1.395.000            -279.000 

TOTAAL              14.343.000                   3.099.000               -96.200               74.182              714.800                         -                     158.000 

Regionale Projecten
1.1 Hoornse Meer & Hampshire Hotel Jan Legters Voltooid 2016 2019                2.000.000                       300.000                60.000               60.000 
1.2 Health Hub Roden Hanzehogeschool Uitvoering 2015 2020              11.000.000                       559.000              111.800 
1.5 Innovatieboerderij Zuidhorn Gebiedscoöperatie 

Westerkwartier

Uitvoering 2015 2020                1.100.000                       330.000                66.000 

2.15 SMART Campus Zernike SMART-Campus Coalitie Uitvoering in 

fases

2016 2019                   300.000                         18.414                31.586 

3.7 Natuur-en landschapsboerderij P. en M. van Wijk Voltooid 2017 2019                   409.000                       100.000                20.000               20.000 
3.14 Mountainbikeroutes Noordenveld Stichting XC Sports Uitvoering 2017 2020                   306.000                         50.000                10.000 
3.17 Living Lab Provincie Drenthe Uitvoering 2018 2019                   600.000                       150.000                30.000 
4.11 Groeningen Hanzehogeschool Voltooid 2017 2019                   247.150                         86.500                17.300             -10.503 
5.1 Feest in Oost en West St. Oude Gr. Kerken Uitvoering 2019 2020                1.994.000                       295.000                59.000 
5.3 Riolering Euvelgunne Gemeente Groningen Uitvoering 2017 2020                   250.000                       125.000                25.000 
5.5 Woldwijk fase 2 Gemeente Ten Boer Uitvoering 2018 2019                   200.000                       100.000                20.000 
5.7 Facilitair Centrum Interzorg L. van Nisselroy Voltooid 2018 2019                      25.000                       100.000                20.000               20.000 
5.9 Spraakmakend Media Spraakmakend Media Uitvoering 2017 2020                   170.250                         22.037                  4.407 
7.3 Rustpunt Overschild St. Oude Groninger Kerken Voorbereiding 2019 2021                   795.597                       278.000 

7.4 Reconditionering OVL-masten Montad Uitvoering 2019 2020                   227.279                         50.000                40.000               40.000                10.000 
7.9 Kultuureiland Stichting Beleveniscollectief Voorbereiding 2019 2021                1.176.120                       425.000 
7.10 Challenge the future Biblionet Voltooid 2018 2020                      39.570                         19.785                  3.957                 3.957 
7.11 Matchmaker Innovatie Hanzehogeschool Voltooid 2018 2020                   196.790                         50.000                10.000               10.000 
7.14 Routefonds GAE Provincie Groningen Uitvoering 2018 2020              10.000.000                   2.500.000          1.000.000            650.000              200.000 
8.1 De Poolse Bruid St. Echgo Voltooid 2019 2020                   271.300                         20.000                  4.000                 4.000 
8.2 De Groene Stoel St. de Groene Stoel Uitvoering 2019 2020                         50.000                40.000               40.000                10.000 
8.3 De Noorderlingen St. Noorderlingen Uitvoering 2019 2021                1.000.000                         50.000                10.000 
8.5 Veenlijn Ketter&Co Uitvoering 2019 2021                      94.265                         23.500                  4.700 
9.1 Aan de andere kant Stichting Gedeelde Verhalen Uitvoering 2019 2020                   920.000                         75.000                15.000 
9.2 Drone Festival TT-Assen Stichting Drone Festival Voltooid 2019 2020                   180.000                         20.000                  4.000                 4.000 
9.4 Top Dutch Solar Racing Stichting Solar Racing 

Groningen

Uitvoering 2019 2019                1.200.000                       150.000                70.000 

10.1 Poort tot de Onlanden Vereniging 

Natuurmonumenten

Voorbereiding 2020                2.069.705                       246.235 

10.3 WKPK Stichting Westerkwartier 

Paardenkwartier

Uitvoering 2020 2022                   322.000                       112.700                90.160               90.160                22.540 

10.4 PlukN Stichting PlukN Uitvoering 2020 2023                   106.000                         45.000                36.000               36.000                       9.000 
11.5 Versterken en Ontwikkelen Impact 

Ecosysteem

Impact Noord uitvoering 2020 2022                   391.375                       131.825              105.460            105.460                26.365 

11.11 De eerste wijk Veenhuizen Stichting Betekenisvol Beheer Uitvoering 2021 2022                   366.000                       128.100              102.480            102.480                25.620 

TOTAAL              37.957.401                   6.611.096          1.553.357         1.175.554              667.493                84.525                       9.000 

Regiofondsbijdrage 2021
Regiopark                                           714.800 
Regionale projecten                                           667.493 

Korte Termijnaanpak                                        2.299.970 

Substantiele projecten                                           140.000 
Bereikbaarheid (ex Beter Benutten)                                        8.261.400 

                                    12.083.663 

Start 

Uitv.
Gereed

PROJECT 

KOSTEN

REGIOFONDS 

BIJDRAGE

Project-

nummer
PROJECTNAAM

PROJECTTREKKER 

(organisatie) 
STADIUM
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Regio Groningen-Assen is de organisatie waarin provincies en gemeenten al 25 jaar succesvol 
 samenwerken op het gebied van economie, woningbouw, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit.

http://regiogroningenassen.nl


Resultaten
2020

BIJDRAGE DEELNEMERS 
(JAARLIJKS € 6.649.998)

AFGEREKENDE PROJECTEN

Naam Organisatie  Totale kosten  RGA-bijdrage 

REGIONALE EN INNOVATIEVE PROJECTEN (REIP)
Drone Festival TT-Assen St Drone Festival  180.000  20.000 
De Poolse Bruid Toneelgroep Echo  271.300  20.000 
Challenge the future Biblionet  39.570  19.785 
Matchmaker Innovatie Hanzehogeschool  196.790  50.000 
Facilitair Centrum Interzorg Interzorg  250.000  100.000 
Groeningen Hanzehogeschool  247.150  58.697 
Natuur-en landschapsboerderij P. en M. van Wijk  409.000  100.000 
Noordoosthoek Hoornsemeer Gemeente Groningen  1.985.000  300.000 

REGIOPARK
versterking recreatieve infrastructuur, 
landschap EHS Reitdiepgebied Gebiedscommissie Reitdiep  3.798.000  414.000 

Assen aan de Aa, deelproject Bosbeek/
Nijlandsloop gemeente Assen  3.240.000  474.182 

MOBILITEIT
Vervolg Beter Benutten "Groningen- 
Assen" voor het deelprogramma 
 Groningen Bereikbaar 1

Groningen Bereikbaar € 9.561.000 € 2.834.900

Vervolg Beter Benutten "Groningen- 
Assen", onderwijsaanpak 1 Groningen Bereikbaar € 980.400 250.879

Beter Benutten, deelprogramma 
 Mobiliteitsmanagement 03.2 BB1 1 Groningen Bereikbaar 1.602.420 1.418.906

BASISPROGRAMMA
Programma FlorijnAs Assen Gemeente Assen 155 miljoen 13,4 miljoen

1  Beschikt Rijksmiddelen bestemd voor deelnemers RGA
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Prov. GroningenGem. Midden Groningen

Prov. DrentheGem. Groningen

Gem. Assen

Gem. 
Wester-
kwartier

Gem. 
Noordenveld

Gem. Tynaarlo
Gem. Het Hogeland

‘RGA in 2020’ geeft een overzicht van de projecten 
die zijn afgerekend en van nieuwe activiteiten die in 
2020 zijn georganiseerd of in gang zijn gezet.  

Deelnemers Storting

PROVINCIE Groningen € 1.848.308 
Drenthe  € 921.732 

GEMEENTE Groningen € 1.611.570 
Assen € 931.190 
Westerkwartier  € 240.416  
Noordenveld  € 253.585  
Tynaarlo € 300.003 
Het Hogeland € 126.792 
Midden-Groningen € 416.402 

Totaal € 6.649.998  



Wonen

256.135 
is de woningvoorraad 

in de regio 
Groningen-Assen

3084
nieuwbouwwoningen 

opgeleverd

De regio Groningen-Assen telde begin 2020 
538.540 inwoners, waarvan 232.874 in de gemeen-
te Groningen en 68.599 in de gemeente Assen. Het 
inwoneraantal van de regio Groningen-Assen is 
t.o.v. 2019 toegenomen met 0,5%

2,0
is de gemiddelde 

huishoudengrootte, 
in Groningen het 
kleinst (1,7) en in 

Westerkwartier het 
grootst (2,4)

Het Hogeland
47.801

Westerkwartier
63.329

Noordenveld
31.253

Tynaarlo
33.887

Assen
68.599

Midden-
Groningen

60.797

cijfers uit www.allecijfers.nl

Groningen
232.874
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OPGELEVERDE NIEUWBOUWWONINGEN

Een verstedelijkingsstrategie 
voor de hele regio
Waar worden de komende 10 jaar de 20.000 
woningen gebouwd die nodig zijn om het 
woningtekort in de regio Groningen-Assen op 
te lossen? En welke gevolgen heeft dat voor 
bereikbaarheid en de kwaliteit van het land-
schap? Een verstedelijkingsstrategie voor de 
hele regio moet deze vragen in goede banen 
leiden. In 2020 hebben de deelnemers van de 
RGA samen toegewerkt naar deze integrale 
langetermijnstrategie voor wonen, werken, 
bereikbaarheid en leefomgeving. Voor de 
uitvoering ervan zal medio 2021 een akkoord 
met het Rijk worden gesloten. Voor meer 
informatie: Verstedelijkingsstrategie

Voor exacte aantallen per gemeente kunt u contact 
opnemen met het Regiobureau

https://regiogroningenassen.nl/programma-s/wonen/verstedelijkingsstrategie


Economie

Economisch Platform
Wat: Netwerkbijeenkomst  
 ‘’Digitale borrel met inhoud’
Voor wie:   Ambtenaren EZ in de  

regio Groningen-Assen
Met wie:  Trudy Huisman - Economic 

Board Regio Zwolle,  
Paul de Rook - wethouder 
EZ Gemeente Groningen,  
Peter Scheij - voorzitter 
Economisch Platform

Van REIP- naar ReP-regeling
De afgelopen jaren heeft de 
RGA via Regeling Regionale en 
Innovatieve Projecten (REIP) 
ongeveer 6 miljoen euro bijge-
dragen aan ruim 46 projecten. De 
Regeling is in 2020 vernieuwd en 
heet nu de Regeling Regionale 
Projecten (ReP). Innovatief is 

geen voorwaarde meer om voor 
een bijdrage in aanmerking te 
komen. Wel kunnen projecten die 
innovatief zijn aanspraak maken 
op een extra innovatiebonus. Klik 
hier voor het beoordelingskader 
van de ReP-regeling.

REIP- 
bijdrage 
voor zeven 
projecten

Versterken en Ontwikkelen  
Impact Ecosysteem  
Totale projectkosten  € 391.375 
REIP-bijdrage  € 131.825 

De eerste wijk Veenhuizen
Totale projectkosten  € 366.000 
REIP-bijdrage   € 128.100 

Theatrale ontdekkingstocht naar 
Moluks-Nederlandse geschiedenis 
in kamp Westerbork
Totale projectkosten  € 48.000 
REIP-bijdrage   € 10.000 

Proeftuin Westerkwartier in Beeld
Totale projectkosten  € 65.000 
REIP-bijdrage   € 25.000 

Groene parels van het Noorden (fase II)
Totale projectkosten  € 292.008 
REIP-bijdrage   € 58.402 

Business developer medische 
 technologie
Totale projectkosten  € 300.000 
REIP-bijdrage   € 75.000 

Move Your World
Totale projectkosten  € 40.392 
REIP-bijdrage      € 20.000 

21,5
uitgegeven 

hectare 
bedrijfsterrein

Post-coronascenario’s 
We konden aan het begin van 
2020 nog niet weten hoezeer 
corona de economie zou 
ontwrichten. Waar de toekomst 
normaal gesproken al onzeker 
is, geldt dat nu helemaal. Hoe 
kan de economie zich na corona 
herstellen? In opdracht van de 
RGA, de beide provincies en de 
gemeente Groningen heeft 
Jester Strategy vier scenario’s 
ontwikkeld die handvatten 

bieden bij het maken van 
robuust economisch beleid. De 
scenario’s zijn toepasbaar op 
talloze economische beleidster-
reinen. Voor nu gaat de RGA 
aan de slag met de thema’s 
Arbeidsmarkt en Bedrijventer-
reinen. We helpen graag 
andere organisaties in de 
toepassing van de scenario’s 
op hun beleid.

Scenario 1

Scenario 3 Scenario 4

SPEELVELD
Globalisering

R
EG

IE

Regionalisering

Scenario 2
Marktgedreven herstelOverheidsgedreven herstel

De Eerste Wijk Veenhuizen

https://www.regiogroningenassen.nl/images/Beoordelingskader_Regionale_Projecten_-_juni_2020.pdf


Mobiliteit

De digitale weg op orde
In 2020 is het implementatieplan 
digitalisering ‘de digitale weg op 
orde’ opgesteld. Het regionaal 
datateam gaat hier mee aan de 
slag. De RGA is voorzitter van dit 
team en neemt tevens deel aan 
het landelijk dataketenoverleg 
met het ministerie van IenW. Voor 
meer informatie een filmpje uit 
Gelderland hierover: 
https://vimeo.com/412705181/ 
2a62a49037

RGA & Hive.mobility
De RGA heeft zich als strategisch partner aangeslo-
ten bij Hive.mobility, het innovatiecentrum op het 
gebied van mobiliteit in Noord-Nederland. Hier 
werken diverse overheden, onderwijsinstellingen en 
bedrijven samen aan de ontwikkeling van slimme en 
groene oplossingen op het gebied van mobiliteit 
voor personen- en goederenvervoer. Het moment 
van deelname werd gemarkeerd met een digitale 
sessie met alle nieuwe partners.

Mobiliteitsstrategie
In 2020 is de mobiliteitsstrategie Regio  Groningen-Assen geformu-
leerd, waarin we voortborduren op de successen uit de afgelopen 
jaren. In de regio ligt dankzij gezamenlijke inspanning inmiddels een 
prachtig netwerk van (hoogwaardig) openbaar vervoer, P+R’s en (door)
fietsroutes. In 2021 zal de mobiliteits strategie worden gecombineerd 
met een nog op te stellen uitvoeringsprogramma.

Smart mobility
Ook slimme mobiliteit  
- smart mobility -  pakken 
we regionaal op. In 2020 is 
gewerkt aan de MaaS-pilot 
(mobility as a service), 
autonoom vervoer en 
deelmobiliteit. Ook de 
realisatie van een aantal 
iVRI’s in de regio (dat zijn 
intelligente verkeersregelin-
stallatie, oftewel ‘stoplichten’) 
valt hier onder. Voor meer 
informatie over iVRI’s: 
https://www.youtube.com/
watch?v=lkPPy19JQkE
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Mobiliteitsstrategie Regio Groningen - Assen 

Vergroenen, verknopen en verslimmen: 
Het versterken en beter benutten van de duurzame mobiliteitsketens 

 

Versie 1.1 
Mei 2020 

Uitvoeringsagenda 
Logistiek
Eind november is de Uitvoerings-
agenda Stadslogistiek in het 
MIRT-overleg met de minister 
vastgesteld. Minder kilometers, 
schonere kilometers en ze-
ro-emissiebinnensteden van 
Assen en Groningen zijn hierin 
o.a. opgenomen. De agenda 
wordt in de regio Groningen- 
Assen uitgevoerd binnen de 
samenwerking LogistiekNoord.nl. 
De landelijke organisatie ‘Op weg 
naar ZES’ maakte een mooi 
filmpje over Zero-Emissie 
Stadslogistiek: pic.twitter.com/
VZnbBhBisI

https://vimeo.com/412705181/2a62a49037
https://vimeo.com/412705181/2a62a49037
http://www.hivemobility.nl/
https://www.regiogroningenassen.nl/publicaties/interne-samenhang-bereikbaarheid/mobiliteitsstrategie-rga
https://www.youtube.com/watch?v=lkPPy19JQkE
https://www.youtube.com/watch?v=lkPPy19JQkE
http://LogistiekNoord.nl
https://t.co/VZnbBhBisI
https://t.co/VZnbBhBisI
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Toekomst 

Colofon 
‘RGA in 2020’ is een uitgave van het Regiobureau van Regio Groningen-Assen. 
Bezoekadres Emmasingel 4, Groningen • Telefoon 050 - 316 42 89 • e-mail: info@regiogroningenassen.nl

Datagedreven werken met  
de Regiomonitor
De RGA en het CBS Urban Data Center (UDC) hebben 
in oktober een intentieverklaring getekend om samen te 
werken aan een Regiomonitor. Hiermee kunnen de RGA 
en de deelnemende provincies en gemeenten beter beleid 
maken. De Regiomonitor komt voort uit de Toekomstagenda 
van de RGA. Daarin is afgesproken om zoveel mogelijk 
‘data gedreven’ te gaan werken. De intentieverklaring werd 
ondertekend door Ruben Dood, directeur CBS,  
Paul de Rook, voorzitter UDC Groningen en Mirjam Wulfse, 
voorzitter van de Stuurgroep RGA.

Uitvoeringsprogramma Groeningen
In 2020 is gestart met het maken van een uitvoerings-
programma voor Groeningen: het gebied op de 
laagveengordel die van oost naar west door de regio 
Groningen-Assen loopt. Voor Groeningen zijn ‘groene 
doelen’ gesteld. Deelnemers in het Groeningen- netwerk 
(overheden, onderwijsinstellingen, onder nemers en 
natuurorganisaties) willen gezamenlijk bereiken dat 
Groeningen hét voorbeeld wordt van een klimaatpositieve 
regio waarin ecologie en economie elkaar aanvullen en 
versterken. Groeningen is bestuurlijk ondergebracht bij 
Regio Groningen-Assen. Bureau PAU stelt het uitvoe-
ringsprogramma op, dat in het voorjaar van 2021 wordt 
vastgesteld. Kijk voor meer informatie op Groeningen.nu

Foto: Sylvia Grermes

http://regiogroningenassen.nl
http://www.groeningen.nu/
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