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Inleiding

De provincie Drenthe heeft in het kader van de doelstellingen van de Regiovisie Groningen-Assen en
het project Ruimtelijke kwaliteit een conceptaanvraag geformuleerd voor INTERREG (IIIB), het
Europees subsidiefonds voor ruimtelijke ontwikkeling. Op advies van het Samenwerkingsverband
Noord-Nederland (SNN) is deze aanvraag ingebracht in het reeds opgezette netwerk Town-net (met
onder andere de agglomeraties Bremen (D), Derby-Nottingham-Leicester (VK), Kristiansand/Arendal
(N), Karlstad (SW), MidtVest (DK) en initiatiefnemer A7-zone (NL)). De agglomeraties hebben gemeen
dat zij economische kernzones c.q. stedelijke netwerken vormen en dat zij willen werken aan de vol-
gende thema's: (verbeterde) Verkeer- en vervoernetwerken, Ruimtelijke kwaliteit, Regionale identiteit
en Economische samenwerking. Deze thema's zijn verder uitgewerkt in de bijgevoegde Engelstalige
bijlage Application Form.
Wij hebben in onze vergadering van 24 september 2002 in principe besloten deel te nemen aan het
project Town-net en leadpartner te worden onder de volgende argumentatie.
1. Drenthe heeft voldoende ervaring als leadpartner van INTERREG-projecten: deelname is goed

door de organisatie op te vangen.
2. Leadpartnership betekent "spin in het web", de kennisuitwisseling wordt door Drenthe

gecoördineerd. Drenthe kan optimaal profiteren van de resultaten uit de samenwerking.
3. Door leadpartnership kan Drenthe actief invulling geven aan inhoud, prioritering, financiële midde-

len en wijze van organiseren.
4. Leadpartnership van Drenthe is de tegenprestatie ten aanzien van de A7-zone en provincie Fryslân

die in de voorbereiding en het opbouwen van het netwerk reeds veel tijd en geld hebben gestoken.
5. Leadpartnership in Nederland en deelname van een nationaal stedelijk netwerk ten aanzien van dit

onderwerp is voorwaarde voor het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM) om een bijdrage te leveren.

6. Het aangaan van leadpartnership is een teken van Drenthe actief te willen participeren in Europese
samenwerking en in regionale samenwerking (SNN-verband).

De Drentse thema's zullen zijn: Ruimtelijke kwaliteit en Regionale identiteit. Drenthe wil aan deze
thema's werken met de twee kernzones: stedelijk netwerk Groningen-Assen en regio Zuid-Drenthe.
De onderwerpen die in de vorm van een stimulansteam van deskundigen aangevuld met desbetref-
fende ambtelijke medewerkers worden uitgediept zijn: stadslandschappen, wonen en waterberging
(relatie rood-blauw/groen), groene malontwikkeling, kwaliteitsstrategieën bedrijventerreinen en onder-
steunen van het tot stand brengen van een regionaal Woonplan. De onderwerpen zijn grotendeels
gericht op studie, maar dienen ook de gemeenten te helpen in de planvoorbereiding, derhalve wordt
de fasering van de te behandelen onderwerpen aangepast op het moment van planvoorbereiding bij
de relevante gemeenten. Hierdoor krijgt het team echt meerwaarde en zal de kennisuitwisseling als
noodzakelijk beschouwd worden. Met deze aanpak wordt in regioverband kennis en ervaring met
betrekking tot ruimtelijke kwaliteit en regionale identiteit uitgewisseld, opgebouwd, uitgediept en in de
praktijk gebracht.
In principe verdubbelt INTERREG elke euro en elke capaciteitsinzet die wordt gepleegd. Met een
totaalbudget van circa € 1 miljoen kunnen de ambities worden gehaald. Dit houdt in dat de eigen
bijdrage (samen met lokale partners) circa € 500.000,-- moet bedragen.
Een belangrijk deel van het Drentse eigen geld komt uit het budget Ruimtelijke kwaliteit (staten-
stuk 882), waarvan de speerpunten stadslandschappen, woonkwaliteit en kwaliteitsteam in het
Town-net zullen worden uitgewerkt. Daarnaast wordt de medewerker Ruimtelijke Kwaliteit voor 0,5 fte
ingezet gedurende de looptijd (drie jaar) van dit project. De bijdragen worden gedaan met dien ver-
stande dat ook de inhoud van het project de lading van de doelstellingen voor ruimtelijke kwaliteit
dekt.



16-2

Andere partners zijn in principe de regio Groningen-Assen, de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en
Assen en de Zuid-Drentse streekcentra Hoogeveen, Meppel en Emmen. Met deze partners vindt
momenteel overleg plaats over de inhoud en de vorm van de bijdrage. Op nationaal niveau zijn de
Ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en VROM gevraagd te participeren. Defi-
nitieve duidelijkheid over de bijdragen van de regionale en nationale partners zal worden verkregen in
de periode december 2002 tot en met februari 2003, zodat de definitieve indiening van de aanvraag
eind februari 2003 kan plaatsvinden. Voorts is er nog een aantal participanten dat inhoudelijke kennis
levert.
Bij afwijzing door de INTERREG-subsidieverstrekker zal beoordeeld worden of het project - in afge-
slankte vorm - wellicht toch doorgang kan vinden.

In geval van toekenning heeft de leadpartner het voorzitterschap en projectmanagement in de uit-
wisseling tussen de partners omtrent de genoemde thema's. De kosten voor deze transnationale
activiteiten worden naar rato verdeeld over de partners. Het is met name voor deze kosten
(€ 33.000,--), die niet direct binnen de doelstelling van het project Ruimtelijke kwaliteit vallen, dat
uw staten wordt gevraagd apart in te stemmen met een financiële bijdrage uit de post Onvoorzien.

Advies

Als toekomstig projectleider (leadpartner) van het INTERREG-IIIB-project Town-net, een bedrag van
€ 33.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van genoemd project uit de post Onvoorzien.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Via vergroting van middelen en kennis, de ruimtelijke kwaliteit en regionale identiteit van de regio's
Groningen-Assen en Zuid-Drenthe en vandaar uit heel Drenthe verhogen.
Bevordering van noordelijke en Europese samenwerking.

Argumenten

Door Town-net krijgt Drenthe de kans via vergroting van middelen en kennis de ruimtelijke kwaliteit en
regionale identiteit van de regio's Groningen-Assen en Zuid-Drenthe en vandaar uit heel Drenthe ver-
hogen.
Het aangaan van leadpartnership is een teken van Drenthe actief te willen participeren in Europese
samenwerking en in regionale samenwerking (SNN-verband).
Genoemde doelstellingen zullen voor het voetlicht worden gebracht tijdens het startcongres van
Town-net dat Drenthe zal organiseren en ook in Drenthe zal worden gehouden.

Uitvoering

Tijdsplanning
Indiening aanvraag: 27 februari 2003.
Uitslag over goedkeuring/afwijzing: circa 1 april 2003.
Startcongres juni 2003 in Drenthe.
Slotcongres juni 2006.
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Financiën
Totale kosten € 1.000.000,--
Externe kosten € 467.000,--
Kosten voor de provincie € 33.000,--
Uit het budget: Onvoorzien.

Monitoring en evaluatie
Monitoring vindt plaats volgens de richtlijnen van INTERREG. Drenthe zal hier gestructureerd van op
de hoogte blijven.

Extern betrokkenen
Toelichting op de begroting, periode 2003 tot en met 2006.

In euro's
Bijdrage Drenthe (totaal) 150.000,--
Bijdrage Drenthe 0,5 fte 100.000,--
Bijdrage gemeenten (fte) 50.000,--
Bijdrage Regiofonds 50.000,--
Bijdrage LNV 75.000,--
Bijdrage VROM 75.000,--

Totaal 500.000,--

ERDF 500.000,--
Totale projectkosten 1.000.000,--

Communicatie
Voor de start van het project Town-net zal de leadpartner (Drenthe) een communicatieplan vaststel-
len. Rond toezegging/afwijzing zullen participanten worden ingelicht. Bij toezegging van subsidie door
INTERREG zal de media worden ingelicht.

Bijlagen   

1. Notitie Town-net d.d. 24 november 2002.
2. Application Form (concept) in bewerking d.d. 2 december 2002.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 4 december 2002
Kenmerk: 49/6.7/2002011115

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter
J.D. Nauta, griffier

ab/coll.
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Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 4 december 2002, kenmerk
49/6.7/2002011115;

BESLUITEN:

een bedrag van € 33.000,-- uit de post Onvoorzien beschikbaar te stellen ten behoeve van het
INTERREG-IIIB-project Town-net.

Assen, 5 februari 2003

Provinciale staten voornoemd,

, griffier , voorzitter

ab/coll




